
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Βόλος, 28 Ιουνίου 2019 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου 
εκπαιδευτών στο πλαίσιο του προγράμματος TALOS (υλοποίηση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παιδιά ηλικίας έως 4-17 ετών με 
σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονων μαθησιακών δεξιοτήτων) υπό την 
εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.» 

Η ΕΑΔΠ-ΠΘ με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της 39ης/ 19-06-2019 
Συνεδρίασης, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, καθώς και μέλη της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΘ (μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους 
διδάκτορες, υπαλλήλους μόνιμους και ΙΔΑΧ, ΕΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ) που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ομάδα εκπαιδευτών του προγράμματος 
TALOS, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στo σχετικό Μητρώο Εκπαιδευτών και 
Συνεργατών σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.  

Οι υποψήφιοι εφόσον επιλεγούν για συνεργασία θα κληθούν να καταθέσουν 
επικυρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την 
ακρίβεια των αναφερόμενων δικαιολογητικών, ενώ αν απαιτηθεί μπορεί να 
κληθούν και για προσωπική συνέντευξη. Η επιλογή, τελική αξιολόγηση και 
κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει προσόντων, από επιστημονική 
επιτροπή μελών ΔΕΠ του ΠΘ που έχει συσταθεί με απόφαση του ΔΣ της 
ΕΑΔΠ-ΠΘ. Υποβληθείσα Πρόταση, η οποία δε πληροί τα απαιτούμενα 
προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται. 
Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και κατά συνέπεια η ΕΑΔΠ δε 
δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων τα 
κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994, καθώς γενικά προέχουν 
τα κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, τα οποία 
εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, ενώ η ΕΑΔΠ 
διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη 
συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.  

Η ένταξη στο μητρώο δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια τη σύναψη σύμβασης 
εφόσον δεν υπάρχουν τρέχουσες ανάγκες που να δικαιολογούν την 
απασχόληση περισσότερων των δέκα (10) εκπαιδευτών ανά έτος. Η ΕΑΔΠ, 
βάσει τακτικών ή έκτακτων αναγκών του προγράμματος TALOS, δύναται να 
συνάπτει συμβάσεις με εκπαιδευτικούς ενταγμένους στο μητρώο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Το διάστημα των συμβάσεων μπορεί να 
είναι από 15/9/2019 μέχρι 31/7/2019. Η αμοιβή καθώς και οι όροι της 
σύμβασης θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης θα πρέπει να έχουν την ιθαγένεια 

κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για μη Έλληνες πολίτες 

απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση 

των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1) και να καταθέσουν ηλεκτρονικό 

φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιέχει: 



1) Αίτηση – Στοιχεία Επικοινωνίας 
2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (CV) 
3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή νομικού εγγράφου που 

αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη χώρα 
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι 

θα δηλώνουν : 
Α) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, 
Β) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, 
Δ) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δε 
συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη 
περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό 
αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή, 
Ε) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη 
ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών (συγκεκριμένα του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης,  του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Ειδικής Αγωγής) ή της Πολυτεχνικής Σχολής 
(συγκεκριμένα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών) ή της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών (συγκεκριμένα του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών) 

2 Αποδεδειγμένη  διετής ή (αν δεν υπάρξει υποψήφιος/α) 
μονοετής διδακτική εμπειρία στο πεδίο της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής, στον προγραμματισμό και στη σχεδίαση 
παιδαγωγικών σεναρίων σχετικών με ψηφιακά εργαλεία κι 
εκπαιδευτικές τεχνολογίες 

3 Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με 
βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.  



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Μεταδιδακτορικός, διδακτορικός ή μεταπτυχιακός 
τίτλος σχετικός με εκπαιδευτικές τεχνολογίες και/ή 
παιδαγωγικές σπουδές 

έως 40 % 
για μεταδιδακτορικό 
τίτλο, 30% για 
διδακτορικό τίτλο, 10 % 
για μεταπτυχιακό τίτλο 

 Εμπειρία στο πεδίο της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής, στον προγραμματισμό και στη 
σχεδίαση παιδαγωγικών σεναρίων σχετικών με 
ψηφιακά εργαλεία κι εκπαιδευτικές τεχνολογίες 

έως 40 % άνω των 4 
ετών, 30 % για 3-4 έτη, 
20% για 2-3 έτη 

 Εμπειρία σε ερευνητικά ή αναπτυξιακά 
προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου  

άνω των 2 ετών 10%, 
έως 1 έτος 5% 

 

 Επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές, με αντικείμενο 
συναφές με γνωστικό αντικείμενο της θέσης, με 
μέγιστο τις 5 δημοσιεύσεις.  

3-5 δημοσιεύσεις 10%, 
1-2 δημοσιεύσεις 5% 

 

 

Αποδεικτικά Προσόντων  

Διευκρινίζεται ότι ως προς τα αποδεικτικά των προσόντων των 
ενδιαφερομένων (π.χ. τίτλους σπουδών, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π.) 
ισχύουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), τα 
ακόλουθα : α) ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των λοιπών υπηρεσιών 
και φορέων της παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, αρκούν απλά, 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών 
αντιγράφων τους, β) ως προς τα ιδιωτικά έγγραφα, αρκούν απλά, 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες 
και τους φορείς της παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, γ) ως προς τα 
αλλοδαπά έγγραφα, αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από 
δικηγόρο.  

Αποδεικτικά Εμπειρίας  

Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει 
αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου 
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, όπως αυτά αναφέρονται στην 
παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.  

Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της 
χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: Βεβαίωση του 



ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης 
(για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή 
Βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η 
εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα). Εφόσον από τη βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία που τυχόν 
απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, απαιτείται η προσκόμιση 
σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.  

Σε περίπτωση που απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή 
προγράμματα, η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) (Προαιρετικά) Βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, στην 
οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που συμμετείχε, το αντικείμενο της 
έρευνας και ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και β) Βεβαίωση του 
Προϊσταμένου του υπεύθυνου Φορέα Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος και η διάρκεια του 
ερευνητικού έργου ή προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου κι 
η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με Φορέα (σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου) ή εναλλακτικά σύμβαση απασχόλησης 
και Υπεύθυνη Δήλωση για την καλή εκτέλεσή της από τον δικαιούχο.  

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, 
δικαιολογητικά, δε λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι 
ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη 
διαδικασία.  

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση γίνει με αίτησή τους 
προς την ΕΑΔΠ-ΠΘ εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη 
δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (δηλαδή 
μέχρι 2/9/2019). 

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε:  

α) ως εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου παροχής 
υπηρεσίας που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 (άρθρα 
2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εμπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 
του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 
παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθμούμενη με το άρθρο 
10 του ν. 3812/2009, είτε  

β) ως συνεργάτες (στη περίπτωση όσων έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με το 
Δημόσιο), απασχολούμενοι εκτός ωραρίου και με συνολικές αμοιβές που δεν 
θα ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ.2 του 
Ν.2683/99 όρια αμοιβών).  



Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας 
μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην 
ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/ 

Ο φάκελος υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα παραπάνω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά (σε μορφή excel/word/pdf/jpg) θα υποβάλλεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση σε συμπιεσμένο αρχείο με τίτλο 
«Μητρώο TALOS_Ονοματεπώνυμο υποψηφίου» στη διεύθυνση 
etap@uth.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 – 74636. 
 

http://www.eadp.uth.gr/
mailto:etap@uth.gr

