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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση
στο πλαίσιο της Πράξης 

«Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»
 MIS 295403

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1Α

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φορέας Υλοποίησης της πράξης «Εκ-
παίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» η οποία υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»), 
του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προ-
ώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»,  εντάσσεται στην Κα-
τηγορία  Πράξεων:  Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση  και  συγχρηματοδοτείται  από  κοινοτικούς 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους θα απασχολήσει φυσικά πρόσωπα των 
εξής ειδικοτήτων με σύμβαση έργου:

Ειδικότητες:
1. Επιστημονικούς συνεργάτες για:
α. εκπαιδευτικό έργο
β. επιμορφωτικό έργο
γ. συγγραφικό έργο
δ. ερευνητικό έργο
για την εφαρμογή μέτρων υποστήριξης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της 
Θράκης.

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο (ΑΕΙ & ΤΕΙ), Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικών 
Τμημάτων, εμπειρία στην εκπαίδευση μειονοτήτων ή/και εκπαιδευτική εμπειρία συναφή με 
το αντικείμενο του έργου. 

2. Ειδικούς – τεχνικούς συνεργάτες
α. γραφίστες 

Απαραίτητα προσόντα:
Πιστοποιητικό μεταλυκειακής εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης στον τομέα των 
εφαρμοσμένων τεχνών, αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχεδιασμό, εκτέλεση και παραγωγή 
εκπαιδευτικών  βιβλίων,  με  έμφαση  σε  ζητήματα  διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης, 
αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  τεχνική  επιμέλεια  τυπογραφικών  εργασιών,  γνώση  των 
προγραμμάτων  Qxpress  3.2,  InDesign,  Photoshop,  Illustration  σε  περιβάλλον  PC  και 
Macintosh.



β. σκιτσογράφοι- εικονογράφοι:
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικών Σχολών Πολυτεχνείων, Σχολών 
Γραφιστικών Τεχνών Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ., καθώς και ιδιωτικών Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.

γ  . illustrator - graphic designer - flash developer     
Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση σε:
- web sites (γραφικά, html, css, flash)
- banners (static, flashy, rich media)
- newsletters
- webovers
- αλληλεπιδραστικών εφαρμογών σε flash
- SEO optimized applications
- e-brochures
- επαγγελματικού επιπέδου εικονογραφήσεων (ψηφιακών)
- εικονιδίων

δ  .   web     programmer     
Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση σε:

Windows (XP/2000/2003/Vista/7) & Mac, Linux, HTML 5, XHTML 1.0, Javascript, PHP, 
ASP, Actionscript, Java, C++, WebServers, LocalServers, άριστο CSS, Photoshop, Illus-
trator, Flash. Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων (MSSQL, mySql) και content management 
systems (Joomla, Drupal). Εφαρμοσμένες γνώσεις SEO.

Πρόσθετα προσόντα:

Εμπειρία σχετική με την εκπαίδευση μειονοτήτων θα προσμετρηθεί  θετικά για όλες τις 
ειδικότητες που θα προσληφθούν. 

Διαδικασία υποβολής:
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  ταχυδρομικά  αίτηση  (διατίθεται  σε  έντυπη 
μορφή  στο  γραφείο  Διοίκησης  του  έργου  στη  διεύθυνση:  Εθνικό  και  Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτους 35, 10680 Αθήνα,  5ος όροφος και  σε ηλεκτρονική 
μορφή  στην  τελευταία  σελίδα  της  προκήρυξης,  στις  ιστοσελίδες  www  .  museduc  .  gr  , 
www.elke.uoa.gr,  www.edulll.gr)  μαζί  με  ένα  βιογραφικό  σημείωμα  σε  έντυπη  και 
ηλεκτρονική μορφή (cd) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη:

Αίτηση για το έργο
«Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1Α
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τ.Θ.9174
T.K. 10032 ΑΘΗΝΑ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις  25/10/2010. Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως 
θα κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης  που θα φέρει ο φάκελος 
αποστολής. Η αίτηση μετά την αποσφράγισή της θα πρωτοκολλείται. 
Απαραίτητο στοιχείο επικοινωνίας του υποψηφίου είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση. 

http://www.edulll.gr/
http://www.elke.uoa.gr/
http://www.museduc.gr/


Διαδικασία Αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει ανά ειδικότητα από αντίστοιχη τριμελή επιτροπή την 
οποία θα ορίσει η Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου και θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και 
Επιστημονικούς Υπευθύνους των επιμέρους δράσεων του έργου.
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο στάδια:
Α) Προκριματικό στάδιο. Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή αξιολογεί αρχικά τους υποψηφίους 
ως προς τα απαραίτητα και τα πρόσθετα προσόντα όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά 
ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων που έχουν καταθέσει με την αίτηση.
Β)  Τελική  επιλογή.  Στο  στάδιο  αυτό  η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Υποψηφίων  διενεργεί 
προσωπική  συνέντευξη  των  προκριθέντων  από  την  πρώτη  φάση  υποψηφίων.  Οι 
υποψήφιοι  που  θα  κληθούν  σε  συνέντευξη  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  επικυρωμένα 
αντίγραφα  των  τίτλων  σπουδών  τους  και  όποια  άλλα  δικαιολογητικά  χρειαστεί  για 
πιστοποίηση των αναγραφόμενων στα βιογραφικά στοιχείων.

Οι  υποψήφιοι  κατατάσσονται  με  βάση τη  βαθμολογία  που συγκέντρωσαν και  στα δύο 
στάδια (με σταθμιστές 70% για το πρώτο στάδιο και 30% για το δεύτερο). Η επιλογή θα 
γίνει με βάση αυτή την κατάταξη.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν προφορικώς από τη Γραμματεία του Προγράμματος. 

Οι δράσεις του έργου θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2013. Οι προσλήψεις των 
υποψηφίων  θα  γίνονται  σταδιακά  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του  έργου  σε  ανθρώπινο 
δυναμικό για τις διάφορες δράσεις του.
Οι  υποψήφιοι  που θα  επιλεγούν  θα  υπογράψουν σύμβαση  έργου με  το  Πανεπιστήμιο 
Αθηνών ή/και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η χρονική διάρκεια των 
συμβάσεων και η αντίστοιχη αμοιβή θα ποικίλουν ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας και 
το  αντικείμενο.  Τόπος  παροχής  των  υπηρεσιών  για  τους  συνεργάτες  που  θα 
απασχοληθούν στο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό κομμάτι του έργου θα είναι η περιοχή 
της Θράκης. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες δεν υπάρχει  περιορισμός ως προς τον τόπο 
παροχής των υπηρεσιών. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά 
τις ώρες 10.00-15.00 με το γραφείο διοίκησης του έργου «Εκπαίδευση των παιδιών της 
μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» του Πανεπιστημίου Αθηνών στα τηλέφωνα 210 
3688508 – 210 3688515. 

H επιστημονική υπεύθυνη του έργου

Ομότιμη Καθηγήτρια         
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών                                           

Άννα Φραγκουδάκη     



ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ

«ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΉΣ ΜΕΙΟΝΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΆΚΗ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1A

Προς: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………...
ΕΠΩΝΥΜΟ: …...………………………………………………………………..........
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ……………………………………………………………………….
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ……………………………………………………….
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: …………………………………………………………………………
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………………………………………………...
ΕΜΑΙL: ……………………………………………………………………………….
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΩ: (συμπληρώνεται με x το αντίστοι-
χο τετραγωνίδιο επιλογής)*

1. Επιστημονικός συνεργάτης 

2α. Ειδικός τεχνικός συνεργάτης - γραφίστας

2β. Ειδικός τεχνικός συνεργάτης -  σκιτσογράφος- εικονογράφος

2γ. Ειδικός τεχνικός συνεργάτης - illustrator - graphic designer - flash developer

2δ. Ειδικός τεχνικός συνεργάτης - web programmer

Υποβάλλω συνημμένα:
1. Βιογραφικό Σημείωμα σε έντυπη μορφή
2. Βιογραφικό Σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή (cd)
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (για εκπαιδευτικούς) 

Ημερομηνία …………………………
(Υπογραφή)

*Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για παραπάνω από μία κατηγορίες έτσι 
όπως αυτές περιγράφονται  στην πρόσκληση με κωδικό 1Α, θα πρέπει  να συμπληρώσει  στην ίδια 
αίτηση τα αντίστοιχα τετραγωνίδια επιλογής.  Τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε  ένα 
αντίτυπο.




