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Θεσσαλονίκη, 17/02/2021 
Αριθμ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8383 

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 159Α 
Τηλ.: 2310991610  
Φαξ: 2310991610 
e-mail: teloglion@teloglion.gr 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε απασχόληση εξωτερικού 

συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για  

βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο 

πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της 

Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ». 

Ένα (1) άτομο / Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο αντικείμενο της 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας ή συναφούς πεδίου, με ποσό έως 22.804 € έως 25/10/2022. Η σύμβαση 

δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου, δηλ. έως 25/11/2022 (σε περίπτωση 

παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.  

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Συνεισφορά σε: 

 
- Περιγραφή διαδικασιών διάδρασης του χρήστη με τον εικονικό κόσμο σύμφωνα με τις 
     δυνατότητες του VR συστήματος. 
-    Πιλοτική έκδοση πλατφόρμας ψηφιακής 3D απεικόνισης Τελλογλείου 
-    Έλεγχο και επικύρωση της πιλοτικής εγκατάστασης των συστημάτων εικονικής πραγματικότητας. 
-    Ανάπτυξη τελικής έκδοσης πλατφόρμας ψηφιακής τρισδιάστατης απεικόνισης. 
 
και ειδικότερα στις παρακάτω ενότητες εργασίας:  
 
Ε.Ε.2.: Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών – Σχεδίαση Εφαρμογών.  
Ε.Ε.3.: Ανάπτυξη Πιλοτικών Εκδόσεων.   
Ε.Ε.4.: Έλεγχος, Πιλοτική Εφαρμογή και Επικύρωση.  
Ε.Ε.5.: Ανάπτυξη Τελικών Εκδόσεων.   
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1.     Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο αντικείμενο της Πολιτισμικής Τεχνολογίας ή συναφούς πεδίου.   
2.     Αποδεδειγμένη εμπειρία στα διαδραστικά πολυμέσα. 
3.     Αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της εικονικής πραγματικότητας. 
4.     Αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για μουσεία. 
5.     Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2). 
6.     Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / Αντίγραφο   
        βεβαίωσης αναβολής (για τους άνδρες υποψηφίους). 
 

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
1. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2). 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)  
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Σημ: σε περίπτωση που η ειδίκευση/κατεύθυνση δεν προκύπτει από     
    τον Τίτλο Σπουδών, θα πρέπει να επισυνάπτεται και η Αναλυτική Βαθμολογία)  
4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα   
    τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα   
    απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης.  
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / Αντίγραφο    
    βεβαίωσης αναβολής (για τους άνδρες υποψηφίους) 

 

* Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας: 
 
Α. Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. 
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η 
εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που να καλύπτει 
ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
 
Β. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα.  
Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να αποδεικνύεται το 
χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 
 
 
** Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης ερευνητικής εμπειρίας: 
 
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:  
Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης από όπου να αποδεικνύονται για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος 
και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος 
με το φορέα, ο επιστημονικός υπεύθυνος και το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης. Εφόσον από τα παραπάνω 
δεν προκύπτει το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του επιστημονικού 
υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος 
συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.  
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Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με τα είδη εμπειρίας (επαγγελματική, ερευνητική) ισχύουν εφόσον ο 

υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών 

ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση. 

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου. 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική 

παρουσία, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τελλόγλειο Ίδρυμα, Γραφείο Γραμματείας, Αγίου Δημητρίου 159Α, 

54636, Θεσσαλονίκη, ώρες 09.00πμ -12.00μμ, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: teloglion@teloglion.gr έως τις 

05/03/2021.      

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο τηλ: 2310991610.  

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. 

Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) 

δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικά). Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης εύλογου 

ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και 

στα έγγραφα αξιολόγησης – βαθμολόγησης, τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων, κατόπιν γραπτής 

αίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και 

υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999 και 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του Ν. 2472/1997.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που 
κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση 
της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και 
ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται με 
βάση την αναφερόμενη στο φάκελο ημερομηνία αποστολής, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από 
τον φορέα το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας.  

3. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συν εκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από 
ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 
Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του 
τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που 
εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, 
αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η αίτηση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται, 
απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν. 

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της 
παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής 
της αίτησης υποψηφιότητας και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με 
σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση 
ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το 
μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

6. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και 
απορρίπτεται.  

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος. 
9. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/ τ. Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/τ.Α’). 

10. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 
39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005). 

11. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται 
συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.  

 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Πρύτανης του Α.Π.Θ. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ* 
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 

 

 
Επώνυμο :                                     Όνομα:  
 
Πτυχίο (ή Δίπλωμα) :                                Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών):  
 
Έτος γέννησης:                Τόπος γέννησης:                                        Νομός:  
 
Όνομα και επώνυμο του πατέρα:  
 
Όνομα και επώνυμο της μητέρας:  
 
Διεύθυνση κατοικίας, Οδός:                                Αριθμός:        Τ.Κ.:              Πόλη:                    
 
Τηλ.:                          Κινητό τηλ :                          e-mail:  
 
 
 
Ο αριθμός του πρωτόκολλου της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

 

 

                                                              Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται  στο σύνολο  
                                                                 των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς. 
 

                                                                                                           

                                                                                                      ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                                       Ημερομηνία :      /     /2021 

 

Συνημμένα υποβάλλω :  1. 

                                   2.  

                                   3.  

                                   4.  

                                   5. 

 

*Η ελλιπής συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. 
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