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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  
 
   Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος "Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης 

και αποτίμησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών και αναπτυξιακών 

προγραμμάτων που υλοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό", το οποίο χρηματοδοτείται από την 

ΕΕΕ, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να 

προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στη συνεργασία με έναν εξωτερικό συνεργάτη 

Επιστήμονα πληροφορικής ή συναφούς τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης, ΠΕ ή ΤΕ για την 

ανάθεση εξόρυξης δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και του e-gram του 

ΤΕΙ ΚΜ, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ. 

Το κόστος ορίζεται στα 1.000 € μικτά.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανωτέρω έργο της Επιτροπής Ερευνών.  

 
Αναλυτικά χαρακτηριστικά: 
 

1. Επιστήμονας πληροφορικής ή συναφούς τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης, ΠΕ ή ΤΕ για την 

ανάθεση εξόρυξης δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και του e-gram του 

ΤΕΙ ΚΜ για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ. 

Αριθμός θέσεων : Μια (1)  

 Χρονική περίοδος: από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-1-2018. 

 Αμοιβή :  Η αμοιβή για την εργασία αυτή ορίζεται κατ’ αποκοπή. Τo κόστος της εργασίας ορίζεται 

στα χίλια ευρώ (1.000 €) το οποίο περιλαμβάνει το ποσό αμοιβής του/της δικαιούχου, 



συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και όλων των ασφαλιστικών εισφορών 

εργαζόμενου και εργοδότη, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει σήμερα ή που θα ισχύσει έως 

την λήξη αυτής της σύμβασης. Το ποσό θα καταβληθεί δεδουλευμένο μείον τις νόμιμες κρατήσεις. 

Αντικείμενο εργασίας- Παραδοτέο 
 
Θα πρέπει να παραδοθούν σε μορφή κατάλληλη για την τροφοδότηση του πληροφοριακού 

συστήματος ΟΠΕΣΠ της ΑΔΙΠ οι τιμές των πεδίων (σύμφωνα με την περιγραφή τους στο 

εγχειρίδιο δεδομένων ποιότητας της ΑΔΙΠ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

πρόσκλησης) του συνημμένου πίνακα πεδίων, οι οποίες θα αποτελέσουν και το τελικό παραδοτέο. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού 

Υπολογιστών ή Τμήματος Σχολής θετικών Επιστημών ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών 

στην επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής από Τμήματα Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής 

2. Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, ελέγχου διαδικτυακών 

πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής. Οι υποψήφιοι που 

ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να είναι 

σε θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχετικά αποτελέσματα (που οι ίδιοι θεωρούν 

ως τα πιο αξιόλογα) από τη δική τους αυτοδύναμη επαγγελματική δραστηριότητα ή /και 

από τη συμμετοχή τους σε ομάδες έργων, στις οποίες οι ίδιοι είχαν αποδεδειγμένα 

κύρια συμμετοχή. 

 

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών 

συστημάτων ή /και σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ή / και στατιστικής ανάλυσης. 

2. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

3. Η εμπειρία στην ανάλυση προβλημάτων και εντοπισμού σφαλμάτων σε εφαρμογές και 

ρυθμίσεις λειτουργικών συστημάτων. 

4. Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ικανότητας εργασίας σε 

περιβάλλον ομάδας  

5. Η δυνατότητα χρήσης εργαλείων ανάπτυξης ανοικτού κώδικα 



 Χρόνος και τόπος κατάθεσης των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία της 

Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 15/01/2018 ημέρα Δευτέρα. 
                              

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 

(Αριθμ. Πρωτ. 115 /9-01 -2018) 
Τέρμα Μαγνησίας 

Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
62124, Σέρρες 

 
Η αξιολόγηση θα γίνει την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14.30 .  
 
 
Δημοσιότητα – παραλαβή πρόσκλησης 
Η πρόσκληση και το εγχειρίδιο δεδομένων ποιότητας της ΑΔΙΠ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της πρόσκλησης θα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας  http://rescommittee.teicm.gr/ 

 
Πληροφορίες - Διευκρινήσεις  
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή 
Ερευνών, τηλ. 23210-49239.  

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού 
   
 

Κωνσταντίνος Δαυϋδ 
 
 



 
 
Πίνακας πεδίων προς συμπλήρωση: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΗΓΗ 

ΔΕΔΟΜ
ΕΝΩΝ 

ΠΛΗΘΟ
Σ 

ΑΝΑΦ
ΟΡΩΝ 

M1.006 Εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές 

e-gram x1 
(ΙΔΡΥΜΑ) 

M1.007 Ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές (ν+2) 
M1.008 Απόφοιτοι ΠΠΣ 
M1.009 Εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
M1.010 Απόφοιτοι ΠΜΣ 

    
M1.116 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

ΠΣ 
ΜΟΔΙΠ 

x1 
(ΙΔΡΥΜΑ) 

M1.117 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
M1.118 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - πατέντες 
M1.119 Ετεροαναφορές 

    
M1.168 Αξιολόγηση από τους φοιτητές 

ΠΣ 
ΜΟΔΙΠ 

x1 
(ΙΔΡΥΜΑ) 

M1.169 Ποσοστό ερωτηματολογίων 

M1.170 Πρόσβαση στα αποτελέσματα αξιολόγησης από τους 
φοιτητές 

M1.176 Πρόσβαση στα αποτελέσματα αξιολόγησης από τους 
διδάσκοντες 

    
M1.171 ΠΣ διασφάλισης ποιότητας ΜΟΔΙΠ 

ΠΣ 
ΜΟΔΙΠ 

x1 
(ΙΔΡΥΜΑ) 

M1.172 Πρώτη λειτουργία ΠΣ ΜΟΔΙΠ 
M1.173 Ενημέρωση ΠΣ ΜΟΔΙΠ 
M1.174 Χρήστες ΠΣ ΜΟΔΙΠ 
M1.175 Διαλειτουργικότητα ΠΣ ΜΟΔΙΠ 

    
M3.117 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

ΠΣ 
ΜΟΔΙΠ 

x8 
(1 ανά 

ΤΜΗΜΑ) 

M3.118 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
M3.119 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - πατέντες 
M3.120 Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
M3.121 Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 
M3.122 Μονογραφίες 
M3.123 Βιβλία 
M3.124 Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
M3.126 Αναφορές (citation) 
M3.127 Διεθνή βραβεία και διακρίσεις 

    
M4.041 Εισαχθέντες με εισαγωγικές εξετάσεις (Άνδρες) 

e-gram 
x9 

(1 ανά 
ΠΠΣ) 

M4.042 Εισαχθέντες με εισαγωγικές εξετάσεις (Γυναίκες) 
M4.043 Εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις (Άνδρες) 
M4.044 Εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις (Γυναίκες) 



M4.045 Εισαχθέντες με μετεγγραφές - κοινωνικά κριτήρια (Άνδρες) 
M4.046 Εισαχθέντες με μετεγγραφές - κοινωνικά κριτήρια (Γυναίκες) 
M4.047 Εισαχθέντες αλλοδαποί φοιτητές (Άνδρες) 
M4.048 Εισαχθέντες αλλοδαποί φοιτητές (Γυναίκες) 
M4.049 Εισαχθέντες με λοιπές μεθόδους (Άνδρες) 
M4.050 Εισαχθέντες με λοιπές μεθόδους (Γυναίκες) 
M4.051 Νεοεισαχθέντες φοιτητές έτους (Άνδρες) 
M4.052 Νεοεισαχθέντες φοιτητές έτους (Γυναίκες) 

    
M4.055 Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης (Άνδρες) 

e-gram 
x9 

(1 ανά 
ΠΠΣ) 

M4.056 Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης 
(Γυναίκες) 

M4.057 Εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος σπουδών (Άνδρες) 
M4.058 Εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος σπουδών (Γυναίκες) 
M4.059 Εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος σπουδών (Άνδρες) 
M4.060 Εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος σπουδών (Γυναίκες) 

M4.061 Εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών μεγαλύτερα του ν+2 
(Άνδρες) 

M4.062 Εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών μεγαλύτερα του ν+2 
(Γυναίκες) 

M4.063 Αλλοδαποί εντός κανονικής διάρκειας σπουδών (Άνδρες) 
M4.064 Αλλοδαποί εντός κανονικής διάρκειας σπουδών (Γυναίκες) 
M4.065 Αλλοδαποί πέραν κανονικής διάρκειας σπουδών (Άνδρες) 
M4.066 Αλλοδαποί πέραν κανονικής διάρκειας σπουδών (Γυναίκες) 

    
M4.067 Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης (εντός κανονικής διάρκειας 

φοίτησης) (Άνδρες) 

e-gram 
x9 

(1 ανά 
ΠΠΣ) 

M4.068 Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης (εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Γυναίκες) 

M4.069 Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης (πέραν κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Άνδρες) 

M4.070 Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης (πέραν κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Γυναίκες) 

M4.071 Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ (εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες) 

M4.072 Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ (εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες) 

M4.073 Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ (πέραν κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες) 

M4.074 Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ (πέραν κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες) 

    
M4.091 Απόφοιτοι (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες) 

e-gram 
x9 

(1 ανά 
ΠΠΣ) 

M4.092 Απόφοιτοι (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες) 
M4.093 Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) (Άνδρες) 
M4.094 Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) (Γυναίκες) 
M4.095 Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) (Άνδρες) 
M4.096 Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) (Γυναίκες) 
M4.097 Απόφοιτοι (περισσότερα από ν+2 έτη σπουδών) (Άνδρες) 



M4.098 Απόφοιτοι (περισσότερα από ν+2 έτη σπουδών) (Γυναίκες) 

    
M4.099 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 5.00 - 5.99 (Άνδρες) 

e-gram 
x9 

(1 ανά 
ΠΠΣ) 

M4.100 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 5.00 - 5.99 (Γυναίκες) 
M4.101 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 6.00 - 6.99 (Άνδρες) 
M4.102 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 6.00 - 6.99 (Γυναίκες) 
M4.103 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 7.00 - 7.99 (Άνδρες) 
M4.104 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 7.00 - 7.99 (Γυναίκες) 
M4.105 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 8.00 - 8.99 (Άνδρες) 
M4.106 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 8.00 - 8.99 (Γυναίκες) 
M4.107 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 9.00 - 10.00 (Άνδρες) 
M4.108 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 9.00 - 10.00 (Γυναίκες) 
M4.109 Μέση τιμή βαθμού πτυχίου (Άνδρες) 
M4.110 Μέση τιμή βαθμού πτυχίου (Γυναίκες) 

    

ΣΥΝΟΛΑ 

80 566 

ΤΥΠΟΙ 
ΠΕΔΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΕΔΙΑ 
ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩ
ΣΗ 

 


