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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»  

Για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 6  με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των 

παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (κωδικό ΟΠΣ 5001369 και Απόφαση 

ένταξης Α.Π.17556/14.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΓ7Ζ4653Ο7-ΥΝΨ) που εντάσσεται στον Άξονα 

Προτεραιότητας : κωδ.6 – «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος», με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 

Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Γκόβαρη Χρήστο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ζητείται προσωπικό για 

τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του υποέργου. Το υποέργο έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 124.000,00€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του 

φυσικού αντικειμένου του Έργου είναι από 1/7/2016 έως 31/08/2018. Η σύμβαση 

που θα υπογραφεί από το ΠΘ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Σε 

περίπτωση παράτασης της Πράξης δύναται να παραταθούν και οι συμβάσεις των 

απασχολούμενων σε αυτή, εφόσον παραστεί ανάγκη για νέο φυσικό αντικείμενο.  

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α.679/1996 (ΦΕΚ Β’ 

826), όπως ισχύει σήμερα, και του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  
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Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη 

σύντομη περιγραφή της Πράξης (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα 

που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω και 

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), 

την οποία καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς μαζί με αναλυτικό βιογραφικό 

σημείωμα όπου θα επισυνάπτονται απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, 

βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την 

κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους στην παρακάτω 

διεύθυνση:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Π.Θ. 

Γιαννιτσών & Λαχανά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα  

Τ.Κ. 383 34 (Γραφείο Πρωτοκόλλου)  

με την ένδειξη: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – K.E: 5311» 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται σε 10 ημέρες από την ανάρτηση της 

παρούσας και το αργότερο έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00. 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο 

της Γραμματείας του ΕΛΚΕ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η Επιτροπή 

Αξιολόγησης ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 

της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που 

αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 

ανωτέρω, επιλέγονται εκείνοι/ες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και 

συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα επιθυμητά προσόντα. Στη συνέχεια, 

συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα/επιλεχθέντες στο πλαίσιο 

της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361).  

2. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων.  

3. Σημειωτέο ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί 

και/ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του 

εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό 

αντίγραφο της νομίμως επικυρωμένης μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα 
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πρέπει να συνοδεύονται από απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του 

πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή 

απαραδέκτου.  

4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική 

διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα 

αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 

παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι 

επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως κατ’ ιδίαν.  

5. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε 

περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος 

εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του 

επιλεχθέντος θα γίνει με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα 

κατάταξης.  

7. Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν αναλαμβάνει 

καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική 

του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με 

τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των 

ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.  

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικού 

Λογαριασμού Έρευνας του Π.Θ.  
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Αντικείμενο ανά ειδικότητα /Απαραίτητα – Επιθυμητά Προσόντα / Ενδεικτικός 

αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα 

Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

Ειδικότητα:  Ψυχολόγος ΑΕΙ 
 

Πλήθος συνεργατών  Ένα (1) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης 
έργου 

Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων 
πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και 
ειδικότερα υποστήριξη της ψυχολογικής 
ενδυνάμωσης των μαθητών Ρομά και των 
εκπαιδευτικών στα συνεργαζόμενα σχολεία σε Βόλο 
και Λάρισα καθώς και των γονέων Ρομά, των ατόμων 
που διαβιούν στους οικισμούς/καταυλισμούς 
παρέμβασης. 

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης 
έργου 

Η διάρκεια της σύμβασης θα καθορίζεται αναλόγως 
με τις ανάγκες της Πράξης κατά το διάστημα 
υλοποίησης αυτής και έως τις 31/08/2018 με 
δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο 
μέχρι τη λήξη του και εφόσον το επιτρέπει η κείμενη 
νομοθεσία. 

Τρόπος παραλαβής του 
ανατεθέντος έργου 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση 
θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής 
εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.  

Μηνιαία αμοιβή σύμβασης 
μίσθωσης έργου 

Η μηνιαία αμοιβή δε θα ξεπερνά το ποσό των 
1.000,00€ και θα είναι ανάλογη του προσφερόμενου 
και πιστοποιημένου έργου ανά μήνα  
(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 
κρατήσεων) και  δύναται να καταβάλλεται είτε 
συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να 
εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο 
νόμιμο παραστατικό. 

Απαραίτητα προσόντα 
(μη μοριοδοτούμενα) 

1. Πτυχίο Ψυχολογίας (ελληνικών ΑΕΙ ή 
αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων της 
αλλοδαπής). 
2. Η αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών 
σε Προγράμματα για την Κοινωνική και 
Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά. 
 

Επιθυμητά προσόντα 
(μοριοδοτούμενα) 

  Η αποδεδειγμένη εμπειρία  σε  Προγράμματα για 
την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση 
ενηλίκων και παιδιών Ρομά άνω των 12 μηνών.   

Τόπος απασχόλησης Βόλος, Λάρισα 
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Β. ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 

 
Ειδικότητα: 

Τεχνοοικονομική υποστήριξη φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου  

 
Πλήθος συνεργατών: 

 
Ένα (1) άτομο 

 

 
Αντικείμενο 
σύμβασης μίσθωσης 
έργου: 

α) Σύνταξη των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου, οργάνωση και τήρηση του έντυπου και 
ηλεκτρονικού αρχείου του έργου, β) Παρακολούθηση των 
δεικτών υλοποίησης, σύμφωνα με τα παραδοτέα και τα 
αποτελέσματα των υποέργων, γ) Υποστήριξη και κατάθεση των 
παραστατικών στην υπηρεσία του ΕΛΚΕ για την υποβολή και τον 
τελικό έλεγχο στη Διαχειριστική Αρχή μηνιαίων και εξαμηνιαίων 
δελτίων, ΤΔΕ, τροποποιήσεων αυτών και επικαιροποιήσεων, δ) 
Ενημέρωση και συνεχής παροχή πληροφοριών στους συνεργάτες 
του Έργου, συντονισμός των συνεργατών αναφορικά με τα 
πακέτα εργασίας, παρακολούθηση  της διεξαγωγής των δράσεων, 
παροχή στήριξης, υλικού και βοήθειας στα προβλήματα που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  

Διάρκεια σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Η διάρκεια της σύμβασης θα καθορίζεται αναλόγως με τις 
ανάγκες της Πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και έως 
τις 31/08/2018, με δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί το 
έργο μέχρι τη λήξη του και εφόσον το επιτρέπει η κείμενη 
νομοθεσία. 
 

Τρόπος παραλαβής 
του ανατεθέντος 
έργου 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα 
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης 
εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

 
Συνολική αμοιβή 
σύμβασης μίσθωσης 
έργου 

Η συνολική αμοιβή δε θα ξεπερνά το ποσό των 13.500,00€ και θα 
είναι ανάλογη του προσφερόμενου και πιστοποιημένου έργου 
ανά μήνα  (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 
κρατήσεων) και  δύναται να καταβάλλεται είτε συνολικά / είτε και 
τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό. 

 
Απαραίτητα 
προσόντα  (μη 
μοριοδοτούμενα) 

1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, 
Οικονομικών Επιστημών (ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ως 
ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής). 
2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Προγράμματα για την Κοινωνική 
και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά τουλάχιστον 12 
μήνες. 

Επιθυμητά προσόντα 
(μοριοδοτούμενα) 

1.Αποδεδειγμένη εμπειρία, σε Προγράμματα για την Κοινωνική 
και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά, άνω των 12 
μηνών. 

Τόπος απασχόλησης Χώροι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. 
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Γ. ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 
 

 
Ειδικότητα: 

 
Εμψυχωτές  

 
Αντικείμενο σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 
 

Οργάνωση και πραγματοποίηση διαπολιτισμικά 
προσανατολισμένων ενδοσχολικών ή ενδοκοινοτικών 
δραστηριοτήτων, στα σχολεία και στους οικισμούς παρέμβασης 
σε Βόλο και Λάρισα. 

Μέγιστος αριθμός 
συνεργατών 
 (ανάλογα με τις 
ανάγκες της Πράξης): 

 
Τρία (3) άτομα 

 
Διάρκεια της 
σύμβασης: 
 

Η διάρκεια της σύμβασης θα καθορίζεται αναλόγως με τις 
ανάγκες της Πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και 
έως τις 31/08/2018 με δυνατότητα παράτασης εφόσον 
παραταθεί το έργο μέχρι τη λήξη του και εφόσον το επιτρέπει η 
κείμενη νομοθεσία. 

Τρόπος παραλαβής 
του ανατεθέντος 
έργου:  

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα 
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης 
εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω 
πράξης. 

Ωριαία αμοιβή: Η μικτή ωριαία αντιμισθία έχει οριστεί στα 12€/ανά διδακτική 
ώρα. 

 
Απαραίτητα προσόντα 
(μη μοριοδοτούμενα): 

1.Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών, 
Θεατρικών Σπουδών, Μουσικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού. 
2.Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Προγράμματα για την Κοινωνική 
και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά ή 
αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε Προγράμματα ή Δράσεις 
για την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών 
Ρομά τουλάχιστον 12 μήνες.  

Επιθυμητά προσόντα 
(μοριοδοτούμενα): 

1.Αποδεδειγμένη εμπειρία, σε Προγράμματα για την Κοινωνική 
και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση ενηλίκων και παιδιών Ρομά άνω 
των 12 μηνών ή αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε 
Προγράμματα ή Δράσεις για την Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά άνω των 12 μηνών. 

Τόπος απασχόλησης Βόλος, Λάρισα. 
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Δ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

 
Ειδικότητα: 
 

 
Εκπαιδευτικοί_ Εκπαιδευτές ενηλίκων 

Μέγιστος αριθμός 
συνεργατών (ανάλογα 
με τις ανάγκες της 
πράξης): 

 
Έντεκα (11) άτομα 

 
Αντικείμενο σύμβασης 
μίσθωσης έργου 

Θα στελεχώσουν τα τμήματα Προσχολικής, Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργούν πρωινές ώρες σε 
Βόλο και Λάρισα καθώς και τα τμήματα Ενηλίκων σε Βόλο, 
Λάρισα και Σοφάδες που θα λειτουργούν απογευματινές ώρες. 
Θα συσταθεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων (βάσει της 
μοριοδότησης, βλ. ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ) από τον οποίο θα καλούνται 
εκπαιδευτικοί με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις 
ανάγκες των τμημάτων που θα δημιουργηθούν στις περιοχές 
παρέμβασης 

 
Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης θα καθορίζεται αναλόγως με τις 
ανάγκες της Πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και 
έως τις 31/08/2018 με δυνατότητα παράτασης, εφόσον 
παραταθεί το έργο μέχρι τη λήξη του και εφόσον το επιτρέπει 
η κείμενη νομοθεσία. 

Τρόπος παραλαβής του 
ανατεθέντος έργου:  

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα 
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης 
εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω 
πράξης. 

Ωριαία αμοιβή: 
 

Η μικτή ωριαία αντιμισθία έχει οριστεί στα 12€/ανά διδακτική 
ώρα. 

 
Απαραίτητα προσόντα: 
(μη μοριοδοτούμενα) 

1.Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών 
Επιστημών – κυρίως από τα τμήματα Π.Τ.Δ.Ε, Π.Τ.Π.Ε., 
Φιλολογίας, Φ.Π.Ψ. - και Μαθηματικού τμήματος (ελληνικών 
ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων τίτλων της αλλοδαπής). 
2.Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Προγράμματα για την 
Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά, 
τουλάχιστον 12 μήνες ή αποδεδειγμένη εθελοντική διδακτική 
εμπειρία σε Προγράμματα ή Δράσεις για την Κοινωνική και 
Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά τουλάχιστον 12 
μήνες 

Επιθυμητά προσόντα: 
(μοριοδοτούμενα) 

1.Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Προγράμματα για την 
Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά ή 
αποδεδειγμένη εθελοντική διδακτική εμπειρία σε 
Προγράμματα ή Δράσεις για την Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά. 
2.Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών (από 
ελληνικά ΑΕΙ ή αναγνωρισμένα ως ισότιμα της αλλοδαπής) στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ή τα 
παιδαγωγικά ή τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Τόπος απασχόλησης Βόλος, Λάρισα, Σοφάδες. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1. H Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις Προτάσεις ως προς τα απαραίτητα και 

τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται πιο 

πάνω, ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των 

προσκομιζομένων δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν 

κάποιο/α από τα «Απαραίτητα προσόντα»  απορρίπτονται από την επιτροπή 

αξιολόγησης. Αξιολογούνται οι φάκελοι μόνο όσων καλύπτουν τα 

«Απαραίτητα προσόντα» (κριτήρια κριτήριο συμμετοχής ή απόρριψης της 

αίτησης), οι οποίοι στη συνέχεια καλούνται σε συνέντευξη. 

2. Η βαθμολόγηση των «Επιθυμητών Προσόντων» των υποψηφίων που 

πληρούν τα «Απαραίτητα Προσόντα» θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη 

σχετική εμπειρία που τυχόν περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σημείωμα κάθε 

υποψηφίου και τεκμηριώνεται με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. 

3. Επιπλέον βαθμολογούμενο κριτήριο είναι και η συνέντευξη, από την οποία, 

με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, θα περάσουν οι υποψήφιοι που 

πληρούν τα «Απαραίτητα Προσόντα». 

4. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια που 

αναφέρονται στο Παράρτημα II. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τη 

βαθμολογία των υποψηφίων καταρτίζονται ανά ειδικότητα οι πίνακες 

κατάταξης, με βάση τους οποίους γίνεται η επιλογή των συνεργατών. 

 

 

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στον ΕΛΚΕ του ΠΘ 

(Γιαννιτσών και Λαχανά, Βόλος, ΤΚ 38334, Συγκρότημα Τσαλαπάτα) εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, με την οποία 

εγκρίνεται η επιλογή των συνεργατών και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Η 

απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο 

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Π.Θ. (στην ηλεκτρονική 

διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης). Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα 

κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης. Οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον παρακολουθώντας στην 

ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης αν έχουν αναρτηθεί τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης). Σε 

περίπτωση υποβολής ενστάσεων θα οριστεί Επιτροπή μελέτης των ενστάσεων 

αυτών.  
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ  

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999).  

 

Πληροφορίες: κ. Κοντός Θεόδωρος (2421006413), email: kontos@uth.gr  

                           κ. Βαλκαμελής Γεώργιος (2421006443),  email: gvalkamelis@uth.gr 

 

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας 

 

 

Καθηγητής  Ζήσης Μαμούρης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

«Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» 
 
 

 Η διαπολιτισμική αγωγή συνιστά μια οργανωτική και παιδαγωγική προσέγγιση 
στα ενδοσχολικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται στο πλαίσιο μιας 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας ενώ η εφαρμογή της στη σχολική πραγματικότητα 
αφορά, όχι μόνο στους Ρομά μαθητές αλλά σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά της 
σχολικής κοινότητας. 
 Με την υλοποίηση του Προγράμματος «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών 
Ρομά» επιχειρείται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα 
μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που απειλείται με εκπαιδευτική 
ανισότητα και περιθωριοποίηση. Επίσης, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχολικών 
μονάδων με στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, 
επικοινωνία και συνεργασία. 
 Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά 
στην προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη εγγραφή τους στην Α’ δημοτικού, 
η εξοικείωσή τους με το σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια 
τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
 Η επίτευξη αυτού του στόχου θα γίνει με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών του 
σχολείου, ειδικών επιστημόνων, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, ειδικά 
επιμορφωμένων για τις ανάγκες του Προγράμματος. Η εκπαιδευτική παρέμβαση 
είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα χαρακτηριστικά 
του κάθε επιλεγμένου οικισμού που διαβιούν παιδιά Ρομά  και κατ’ επέκταση των 
σχολείων όπου φοιτούν αυτά, και να δείχνει τον οφειλόμενο σεβασμό στον 
αυτοπροσδιορισμό στον οποίο προβαίνουν τα μέλη της ομάδας στόχου. 
 Το Πρόγραμμα «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στοχεύει επί της 
ουσίας στην αρμονική ένταξη των μαθητών με ρόμικη καταγωγή στο εκπαιδευτικό 
σύστημα,   Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκονται η διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών 
αυτών από το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα, η 
παροχή στους εκπαιδευτικούς εξειδικευμένης ενημέρωσης, κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού, η υποστήριξη των οικογενειών με πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους 
και, τέλος, η ευαισθητοποίηση της διοικητικής μηχανής της εκπαίδευσης και της 
τοπικής κοινωνίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

             Περιγραφή κριτηρίων επιλογής για τη θέση Α – 1 άτομο 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΜΟΡΙΑ 

 1. Απαραίτητα προσόντα   

 1.Πτυχίο Ψυχολογίας 
(ελληνικών ΑΕΙ ή 
αναγνωρισμένων ως 
ισότιμων τίτλων της 
αλλοδαπής) 
2. Η αποδεδειγμένη εμπειρία 
τουλάχιστον 12 μηνών σε  
Προγράμματα για την 
Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Ενσωμάτωση των παιδιών 
Ρομά. 

 Κριτήρια 
συμμετοχής ή 
απόρριψης της 
αίτησης 

2. Επιθυμητά προσόντα    

2.1 Η αποδεδειγμένη εμπειρία  
σε  Προγράμματα για την 
Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Ενσωμάτωση των παιδιών 
Ρομά άνω των 12 μηνών. 

80% Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (12-23) 
μηνών, 
βαθμολογείται με 
20. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (24-35) 
μηνών, 
βαθμολογείται με 
40. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (36-47) 
μηνών, 
βαθμολογείται με 
60. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία άνω των 
48 μηνών, 
βαθμολογείται με 
80. 

2.2 Συνέντευξη 20% Βαθμολογείται από 
1-20 

 Σύνολο  100% 100 

 

ΑΔΑ: 7Σ79469Β7Ξ-ΑΡ0



            Περιγραφή κριτηρίων επιλογής για τη θέση Β – 1 άτομο 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΜΟΡΙΑ 

 1. Απαραίτητα προσόντα    
1.   Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων 
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, 
Οικονομικών Επιστημών 
(ελληνικών ΑΕΙ ή 
αναγνωρισμένων ως ισότιμων 
τίτλων της αλλοδαπής). 
2.   Αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε Προγράμματα για την 
Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Ενσωμάτωση των παιδιών 
Ρομά τουλάχιστον 12 μήνες. 

 Κριτήρια 
συμμετοχής ή 
απόρριψης της 
αίτησης 

2. Επιθυμητά προσόντα    

2.1 1. Η αποδεδειγμένη εμπειρία, 
σε Προγράμματα για την 
Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Ενσωμάτωση των παιδιών 
Ρομά άνω των 12 μηνών. 

80% Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (12-23) 
μηνών, 
βαθμολογείται 
με 20. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (24-35) 
μηνών, 
βαθμολογείται 
με 40. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (36-47) 
μηνών, 
βαθμολογείται 
με 60. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία άνω 
των 48 μηνών, 
βαθμολογείται 
με 80. 

2.2 Συνέντευξη 20% Βαθμολογείται 
από 1-20 

 Σύνολο  100% 100 
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Περιγραφή κριτηρίων επιλογής για τη θέση Γ – 3 άτομα 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΜΟΡΙΑ 

 1. Απαραίτητα προσόντα    
1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων 
Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών 
Επιστημών, Θεατρικών Σπουδών, 
Μουσικών Σπουδών, Επιστήμες 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 

2.   Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
Προγράμματα για την Κοινωνική και 
Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των 
παιδιών Ρομά τουλάχιστον 12 μήνες ή 
αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε 
Προγράμματα ή Δράσεις για την 
Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά 
τουλάχιστον 12 μήνες. 

 Κριτήρια 
συμμετοχής ή 
απόρριψης της 
αίτησης 

2. Επιθυμητά προσόντα   

2.1 1. Αποδεδειγμένη εμπειρία, σε 
Προγράμματα για την Κοινωνική και 
Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των 
παιδιών Ρομά ή αποδεδειγμένη 
εθελοντική εργασία σε Προγράμματα ή 
Δράσεις για την Κοινωνική και 
Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των 
παιδιών Ρομά άνω των 12 μηνών. 

80% Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (12-23) 
μηνών, 
βαθμολογείται 
με 20. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (24-35) 
μηνών, 
βαθμολογείται 
με 40. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (36-47) 
μηνών, 
βαθμολογείται 
με 60. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία άνω 
των 48 μηνών, 
βαθμολογείται 
με 80. 

2.2 Συνέντευξη 20% Βαθμολογείται 
από 1-20. 

 Σύνολο  100% 100 

ΑΔΑ: 7Σ79469Β7Ξ-ΑΡ0



Περιγραφή κριτηρίων επιλογής για τη θέση Δ – 11 άτομα 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΜΟΡΙΑ 

1. Απαραίτητα προσόντα   

 1.Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων 
Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών – 
κυρίως από τα τμήματα Π.Τ.Δ.Ε, Π.Τ.Π.Ε., 
Φιλολογίας, Φ.Π.Ψ. -  και Μαθηματικού 
τμήματος (ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων 
τίτλων της αλλοδαπής). 
2. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε 
Προγράμματα ή Δράσεις για την Κοινωνική 
και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών 
Ρομά τουλάχιστον 12 μήνες ή αποδεδειγμένη 
εθελοντική διδακτική εμπειρία σε 
Προγράμματα ή Δράσεις για την Κοινωνική 
και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών 
Ρομά τουλάχιστον 12 μήνες 

 Κριτήρια συμμετοχής ή 
απόρριψης της αίτησης 

2. Επιθυμητά προσόντα    

2.1 1. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε 
Προγράμματα ή Δράσεις για την Κοινωνική 
και Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση των παιδιών 
Ρομά άνω των 12 μηνών ή αποδεδειγμένη 
εθελοντική εργασία σε Προγράμματα ή 
Δράσεις για την Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά άνω των 12 
μηνών. 
 
 
 

60% Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (12-23) 
μηνών, βαθμολογείται 
με 15. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (24-35) 
μηνών, βαθμολογείται 
με 30. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία (36-47) 
μηνών, βαθμολογείται 
με 45. 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία άνω των 48 
μηνών, βαθμολογείται 
με 60. 

2.2 Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών (από ελληνικά ΑΕΙ ή 
αναγνωρισμένα ως ισότιμα της αλλοδαπής) 
στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας ή τα παιδαγωγικά ή τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

20% Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Σπουδών 
βαθμολογείται με 16.  
Διδακτορικός Τίτλος 
Σπουδών 
βαθμολογείται με 20.  

2.3 Συνέντευξη 20% Βαθμολογείται από 1-
20 

 Σύνολο  100% 100 

 
 Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ  

«ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 
 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. - Π.Θ. 

Βόλος, …..... / ……… / 2016  

Όνομα : ………………………………………………………….……….  

Επώνυμο : ……………………………………………………………….  

Δ/νση : …………………………………………………………………….  

Τηλέφωνο : ……………………………………………………….……. 

Ε-mail : ……………………………………………………………..…….  

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου για ……………………………………………………………....  

 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, σάς υποβάλλω αίτηση για την ειδικότητα 

«……………………………………………………………………………………………………………………………...».  

 

Συνημμένα υποβάλλω αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά.  

 

  

Ο / Η υποβάλλων/-ουσα Πρόταση 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
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		2016-11-16T15:24:43+0200
	Athens




