
   
 
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την 

αριθμ. 121/15/19-7-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΥΟ469143-ΕΥΝ) απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & 

Ερευνών και την με αριθμ. 306/28/18-7-2017 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας, θα προσλάβει δέκα οκτώ (18) εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους Διδακτορικού 

Διπλώματος Ειδίκευσης, για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε 

ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), στα 

πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2017-2018", 

(MIS 5009402), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», απόφαση ένταξης της πράξης με αριθμ πρωτ. 

13618/4-8-2017, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2144/17-5-2017, κωδ. ΕΔΒΜ45, η 

οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 

Πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της 

παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του 

Ν.3369/2005 και συγκεκριμένα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ανά 
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Τμήμα/Μαθήματα/ώρες, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Τμημάτων και της 

Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθ. απόφασης 260/25/23-06-2017). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης 

καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα 

των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανά εξάμηνο 

(έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018). 

Τα μαθήματα τα οποία θα ανατεθούν για διδασκαλία σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού είναι Επιλογής/Υποχρεωτικά, δεν είναι «κορμού»/ υποχρεωτικά και δεν 

περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων. 

Κατανεμήθηκαν στα Τμήματα με την  με αριθ. απόφασης 260/25/23-06-2017 απόφαση της 

Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και αναφέρονται στο παράρτημα. 

Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Διδακτορικό δίπλωμα εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο εξωτερικού, 

σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσεται.  

2. Επαγγελματική δραστηριότητα καταλλήλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της 

θέσης που προκηρύσσεται, εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή  

συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των 

ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό και 

το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική 

δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει και αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό 

αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή Ιδρύματα του 

εξωτερικού. 

3. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική 

δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία 

αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 

αναγνωρισμένου κύρους.     

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δε διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, 

επιτρέπεται η ανάθεση διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον 

αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα. 

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι:  
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- δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα 

του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου 

Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου 

πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 

4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου 

τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης - δεν 

κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της 

Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΟΡΟΙ 

1.Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την  

αλλοδαπή το οποίο: 

• Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το 

μάθημα που αφορά η αίτηση του (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 1.1.2007) 

• Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα 

του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου 

Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου 

πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 

4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου 

τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης 

• Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της 

Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

2.Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι 

βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της 

παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27- 

02-2016). 

3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το 

ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής. 

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η  
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οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς 

και η παροχή συμβουλευτικού έργου στου φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι 

οποίες θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της  

Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. 

 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 
1.  Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται 
στα ακόλουθα:) 

 

i.    Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 0-20 
ii.    Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/ θεωριών & 
βιβλιογραφίας 

0-10 

iii.    Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0-10 
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 0-40 

  
2.  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:) 

 

i.     Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 0-20 
ii.    Δημοσιεύσεις/ Ανακοινώσεις σε συνέδρια 0-20 
iii.    Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 0-10 
iv.    Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου 
με το μάθημα 

0-10 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2 0-60 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2 0-100 

 
Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις 

των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε από την αντίστοιχη Γενική Συνέλευση για την 

αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακ. έτους 2017-2018. Τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν από τη συνέλευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

και την Επιτροπή Ερευνών. 

Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος 

αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της 

σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους 

φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, 

διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ". 
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Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων 

υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο 

υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπο του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης 

των δικαιωμάτων του ενώπιων των αρμοδίων δικαστηρίων. 

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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), μέχρι την Δευτέρα 11/09 

/2017 και ώρα 14.00,τα παρακάτω : 

  (α)Αίτηση η οποία είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά 

(β) Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος 

(γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι 

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

υποψηφιότητά τους 

(δ) Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

       (ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:  

- δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα 

του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου 

Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου 

πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 

4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου 

τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης - δεν 

κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της 

Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  

       (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. 

- 6 - 
 



   
 
Επιπλέον, για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 

αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

 

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.  

Οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του μόνιμου ή του συμβασιούχου υπαλλήλου του 

Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα πρέπει να καταθέσουν και την άδεια από την 

υπηρεσία τους για την απασχόληση αυτή, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 

υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατον να 

κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά η άδεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου, κατατίθεται 

υπέυθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπου θα δηλώνεται ότι έχει κατατεθεί 

αίτηση στην υπηρεσία του για την έκδοση της και οπωσδήποτε έντος δυο (2) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης (ημερομηνία έναρξης της σύμβασης). Η μη προσκόμιση της άδειας 

από την υπηρεσία συνεπάγεται την ανάκληση της ανάθεσης του διδακτικού έργου. 

 

Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων  

ευρώ (4.200€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 

εισφορών εργαζόμενου/ης, εργοδότη/τριας ή του αναλογούντος ΦΠΑ). Στην περίπτωση 

που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται 

σε διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων 

ευρώ (400,00€) κατ' ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των 

σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των 

ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα 

με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την 
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υπ. αριθμ. αριθ. απόφασης 260/25/23-06-2017 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής 

περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Παραδοτέα είναι:  

- Παρουσιολόγιο. 

- Αποτελέσματα Εξετάσεων. 

- Η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του 

Προέδρου του οικείου Τμήματος. 

 

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται στον ιστότοπο του 

Ιδρύματος και στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος, σε χρόνο που θα καθορισθεί από 

τα Τμήματα, η εισηγητική έκθεση της αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων, όπου οι 

υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση με δική τους ευθύνη και να υποβάλουν σχετικό 

υπόμνημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεως της 

εισηγητικής έκθεσης. 

Μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εισηγητικής έκθεσης, δεν 

εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν 

απορρίπτεται ως απαράδεκτο. 

    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπομνημάτων οι πίνακες αξιολογικής 

κατάταξης των υποψηφίων δεν μπορούν να τροποποιηθούν για κανέναν απολύτως λόγο και 

ισχύουν για όλο το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο συντάχθηκαν. 

Για τη διδασκαλία των Μαθημάτων Υποχρεωτικών Επιλογής (ΜΥΕ), τα οποία με 

αποφάσεις των Τμημάτων και της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθ. 

απόφασης 260/25/23-6-2017) έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, θα προηγηθούν κατά την 

επιλογή οι αναθέσεις σε  Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού σύμφωνα με την 

παρούσα προκήρυξη και μετά την κάλυψη των εγκεκριμένων θέσεων στο πρόγραμμα 

αυτό, θα ακολουθήσουν οι αναθέσεις των λοιπών ΜΥΕ σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους. Με 
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ευθύνη των Γραμματειών των οικείων Τμημάτων να ληφθεί μέριμνα για την ειδοποίηση 

των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων που ήδη έχουν αξιολογηθεί για τη διδασκαλία των εν λόγω 

Μαθημάτων Υποχρεωτικών Επιλογής (ΜΥΕ), ώστε να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας 

και στην παρούσα πρόσκληση, εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνοντας υπόψη τους 

προαναφερόμενους όρους.  

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 της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2017-2018», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

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

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε 
 

Μωυσιάδης Αναστάσιος 
 

Αντιπρόεδρος Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΤΜΗΜΑ. 
Αναφερόμενες αποφάσεις των Τμημάτων και της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθ. απόφασης 260/25/23-06-2017) 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε., αριθμός απόφασης Συνέλευσης 15/7-6-2017 

 
 

Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων 
 
Χειμερινό εξάμηνο  
 

A/A ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Θ ΑΠ Ε ΣΥΝΟΛΟ 
1 Μεταγλωτιστές  

Ειδικότητας, Επιλογής Υποχρεωτικό  
7 2 1 2 5 

2 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
Ειδικότητας, Επιλογής Υποχρεωτικό  

7 2 1 2 5 

 
  

- 10 - 
 



   
 
Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
 
Χειμερινό εξάμηνο  
 
A/A ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Θ ΑΠ Ε ΣΥΝΟΛΟ 
1 Κεραίες-Διάδοση και Τηλεοπτικά Δίκτυα 

Ειδικότητας, Επιλογής Υποχρεωτικό  
7 2 1 2 5 

 
Εαρινό εξάμηνο  
 
A/A ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Θ ΑΠ Ε ΣΥΝΟΛΟ 
1 Δίκτυα Δορυφορικών Επικοινωνιών 

Ειδικότητας, Επιλογής Υποχρεωτικό  
6 2 1 2 5 

 
Τομέας Aρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών  
 
Εαρινό εξάμηνο  
 
A/A ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Θ ΑΠ Ε ΣΥΝΟΛΟ 
1  Βιομηχανική Πληροφορική 

Ειδικότητας, Επιλογής Υποχρεωτικό  
6 2 1 2 5 
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ, αριθμός απόφασης Συνέλευσης 10/14-6-2017 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΧΕΙΜ  ΕΑΡ  

  Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ   

1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ 2 1 2 5  ΣΤ’ 

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2 1 2 5 Ζ’  

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2  2 4 Ζ’  

4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 1 2 5 Ζ’  
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΧΕΙΜ  ΕΑΡ  

  Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ   

1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 1  3 Ε’  

4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2 1 3 6 Ζ’  

 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ, αριθμός απόφασης Συνέλευσης 8/31-5-2017 

 

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤ/Α Θ. 
Ώρες/Εβδ. 

Α.Π. 
Ώρες/Εβδ. 

Ε. 
Ώρες/Εβδ. 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
28β. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΥ 2 2  

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

39β. Σεμινάριο βιομηχανικών εφαρμογών και 
πληροφορικής στην ένδυση ΕΥ 3  3 
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Εαρινό εξάμηνο 2017-2018 – 1 θέση 

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤ/Α Θ. 
Ώρες/Εβδ. 

Α.Π. 
Ώρες/Εβδ. 

Ε. 
Ώρες/Εβδ. 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
33β. Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΥ 2 2  

 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, αριθμός απόφασης Συνέλευσης 11/15-6-2017 

 
 

Μ ά θ η μ α ΕΞ. Τύπος Μάθημα Θ ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ε΄  ΕΥ ΜΕ 3 2 5 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, αριθμός απόφασης Συνέλευσης 10/13-6-2017 

 

Χειμερινό Εξάμηνο 

Μ ά θ η μ α ΕΞ. Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου-Φορολογικό Δίκαιο 
 

Ε΄,Επ 2 - 2 4 

Διαχείριση Κινδύνου 
 

Ζ΄,Επ 2 - 2 4 
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Εαρινό Εξάμηνο 

Μ ά θ η μ α ΕΞ. Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου Δ΄,Επ 2 - 2 4 
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