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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΤΕΙΚΜ) 

ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 82/6/28-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΡΟ469143-Ο6Ν) απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών, από το έργο " Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2019 ", κωδ. 

52019,με κωδικό ανάληψης 1182522, θα προσλάβει δυο (2) φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών πιστοποίησης του ΕΣΔΠ 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και των παρατηρήσεων της αντίστοιχης Επιτροπής που επισκέφτηκε το 

Ίδρυμά μας στις 17-18 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 

114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις», την αριθμ. ΚΥΑ/679/22-08-1996 (ΦΕΚ 826 τ.Β΄) «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της απόφασης με αρ.Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη 

χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται 

στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Χώρας», το άρθρο 64  παρ. 2β  του Ν.4485/2017, (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) 

(Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού) και συγκεκριμένα   «2β. 

Φοιτητές και λοιπό επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δύναται να απασχολείται 

ευκαιριακά στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων του Ε.Λ.Κ.Ε και συγκεκριμένα: 

 

ΘΕΣΗ 1-2η Φοιτητές Τμήματος:  Μηχανικών Πληροφορικής. 

Χρονική περίοδος:   2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα 

ανανέωσης  

Ωράριο εργασίας:  Η εργασία θα παρέχεται στο γραφείο της ΜΟΔΙΠ, 3 μέρες την 

εβδομάδα, 6 ώρες / ημέρα σε πρωινό ωράριο 

Αντικείμενο εργασίας:  

Υποστήριξη του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. στις διαδικασίες πιστοποίησης και συγκεκριμένα: 
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Α) Για τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου από φοιτητές για τα εξάμηνα 

Εαρινό 2014-2015 μέχρι και Χειμερινό 2018-19: 

• Την διάκριση των ερωτηματολογίων που περιέχουν σχόλια και την σημείωση του κωδικού 

ανάθεσης σε αυτά.  

• Την ψηφιοποίηση όλων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης από φοιτητές. 

• Την διαγραφή των ψηφιοποιημένων κενών σχολίων. 

• Την τήρηση εφεδρικών αρχείων για τα παραπάνω. 

• Την ενημέρωση των καταστάσεων ελέγχου καταχώρησης ερωτηματολογίων. 

• Την επικοινωνία με τους ορισμένους από τις ΟΜΕΑ υπεύθυνους για την μεταφορά 

ερωτηματολογίων από και προς το γραφείο της ΜΟΔΙΠ. 

Β) Για την γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου της ΜΟΔΙΠ 

• Την έντυπη και τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη του Ιδρύματος. 

Παραδοτέα 

• Αρχεία του Remark Office με καταχωρημένα τα δεδομένα όλων των ερωτηματολογίων. 

• Αρχεία όλων των ψηφιοποιημένων ερωτηματολογίων. 

• Αρχεία όλων των ψηφιοποιημένων σχολίων. 

• Γραμματειακή υποστήριξη γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Αμοιβή: 750 € συνολικά / φοιτητή 

Απαιτούμενα προσόντα: 

1. Φοίτηση στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 5ου . 

2. Εκπλήρωση των φοιτητικών του έως τώρα υποχρεώσεων τουλάχιστον κατά 75%  (ποσοστό 

περασμένων μαθημάτων) 

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

1. Γνώση Αγγλικών  

2. Προηγούμενη εμπειρία σε διαδικασίες ψηφιοποίησης ερωτηματολογίων. 

3. Προηγούμενη εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη. 
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Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή 

στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο 

Πολλαπλών χρήσεων), μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 

4/3/2019 της παρούσης δηλαδή έως  29/3/2019 και ώρα 14.00, τα παρακάτω: 

(α) Αίτηση. 

(β) Υπεύθυνη δήλωση ότι εφ’ όσον επιλεγούν δεσμεύονται να εκτελούν το έργο κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στην έδρα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Επιπροσθέτως οι άνδρες υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  ή απαλλάσσονται από αυτές νόμιμα καθ΄όλη τη 

διάρκεια του έργου. 

(γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε τρία (3) αντίτυπα, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι 

σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία καθώς και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την υποψηφιότητά 

τους. 

(δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι της αλλοδαπής απαιτείται και 

αντίστοιχη ισοτιμία) και παραστατικών που αποδεικνύουν την  επαγγελματική εμπειρία.  

(ε) Κάθε άλλο πρόσθετο αποδεικτικό, που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό 

σημείωμα και αφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και στα προσόντα των υποψηφίων. 

 

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 

Διευκρινίζεται ότι η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών, στις οποίες θα 

πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης των υποψηφίων. Τις 

βεβαιώσεις εργοδοτών θα πρέπει να συνοδεύουν βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα 

αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.  

Μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών, θα 

ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα τους ανακοινωθεί 

γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Τη συνέντευξη θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους 

υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, της  προκήρυξης.   

Ο/η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί δεν αποκτά εξαρτημένη σχέση εργασίας με το Ίδρυμα, αλλά παρέχει 

τις υπηρεσίες τους σε όλη τη διάρκεια του έργου ως εξωτερικός συνεργάτης.  

Οι δαπάνες αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του 

έργου.  

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας δεν υποχρεούται στην  
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ασφαλιστική κάλυψη, του υποψηφίου που θα επιλεγεί και δεν έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση 

έναντι αυτού, πέραν της καταβολής της αμοιβής, υπό τον όρο της ύπαρξης διαθεσίμου ποσού στη Πράξη.  

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, πάντοτε επί των «δεδουλευμένων» (ανάλογα με την πρόοδο 

εκτέλεσης του έργου) και κατόπιν εντολής του Επιστημονικά Υπεύθυνου της Πράξης, μέσω του Ειδικού 

Λογαριασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 23210- 49239. 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπής Ερευνών 
 

& Διαχείρισης του ΕΛΚΕ / 
 
 
 
 

Δαυίδ Κωνσταντίνος 
Αντιπρύτανης Έρευνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την προκηρυσσόμενη θέση, 

κατατάσσεται σε πίνακες αξιολογικής κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως 

αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 ΣΠΟΥΔΕΣ 

1 Βασικός τίτλος 60 ανά βαθμό  
   
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2 Επαγγελματική εμπειρία σε  
συγχρηματοδοτούμενα έργα 9 μόρια ανά μήνα και μέχρι 48 μήνες  

3 Συναφής με την ειδικότητα επαγγελματική 
εμπειρία 

6 μόρια ανά μήνα και μέχρι 48 μήνες  

4 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  70 
 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 30 
 Γνώση άλλης ξένης γλώσσας 30 

5 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής  

αξιολόγησης υποψηφίων* 300 

* Στη συνέντευξη θα αξιολογηθεί η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου συνεκτιμημένων των ειδικών 

προσόντων, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του για την εκτέλεση του έργου. Ειδικότερα στοιχεία 

αξιολόγησης αποτελούν η κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των παραγόντων που συμβάλουν 

στην επιτυχία του έργου. Πέραν τούτων θα αποτιμηθεί το πνεύμα συνεργασίας του υποψηφίου σε ομάδα 

εργασίας καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας. 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης γίνεται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται ρητά 

στους παραπάνω πίνακες. 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

(http://rescommittee.teicm.gr/). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το 

δικαίωμα : 

− Υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

− Πρόσβασης, εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης και κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και 

στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των 

προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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