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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Για ηην θέζη: Υειπιζηήρ ςζηημάηυν και Εξοπλιζμού Πποζομοιυηή
ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ ««Τποζηήπιξη ηυν επιζκέτευν
ζσολικήρ πεπιόδος 11/2016–06/2017 ζηο ΚΔΕΜΣ» (Α2)
Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
δηαηάμεηο ησλ λ. 4130/2014 «Έξεπλα, Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ
Α’ 258/8-12-2014), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε από ην λ.4386/2016 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ
έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 83/11-05-2016) θαη λ.4354/2015 «Γηαρείξηζε ησλ κε
εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο
εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ»
(ΦΔΚ Α' 176/16-12-2015), πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα
πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζην πιαίζην
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ««Τπνζηήξημε ησλ επηζθέςεσλ ζρνιηθήο πεξηόδνπ 11/2016–06/2017
ζην ΚΓΔΜΣ», κε ηνπο θάησζη όξνπο:
1. Ανηικείμενο ηηρ θέζηρ
Φξνληίδα ησλ αηζνπζώλ θαη ηνπ πξνβνιείνπ (ελδεηθηηθά θαζαξηόηεηα, επηαμία,
θιηκαηηζκόο, θσηηζκόο), ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Έιεγρνο εηζηηεξίσλ, ηαθηνπνίεζε θαη εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ), ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Δλεκέξσζε γηα ζέκαηα αζθαιείαο, έιεγρνο ηεο αζθάιεηαο ησλ επηζθεπηώλ), ζην
πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Υεηξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο Πξνζνκνησηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Φξνληίδα ζπληήξεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Σήξεζε εκεξνινγίνπ Πξνζνκνησηή, αξρείνπ θαη βηβιίνπ βιαβώλ θαη εθηάθησλ
ζπκβάλησλ πξνζνκνησηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Φξνληίδα επάξθεηαο αλαισζίκσλ πιηθώλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ
ηνπ πξνζνκνησηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
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πλεξγαζία κε ηελ ππνδνρή – ηακεία γηα ηελ νξζή ηήξεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό
ησλ

πξνβνιώλ

θαη

ηελ

εμππεξέηεζε

ησλ

επηζθεπηώλ,

ζην

πιαίζην

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο.
πκπιεξσκαηηθή ππνζηήξημε αλάινγσλ θαζεθόλησλ ζηηο αίζνπζεο Κνζκνζεάηξνπ
θαη Πιαλεηαξίνπ, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
2. Απαιηούμενα ηςπικά και οςζιαζηικά πποζόνηα
Ο θαηάιιεινο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα αθόινπζα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
πξνζόληα:
Πηπρίν ή δίπισκα Σερλνινγηθήο ή Σερληθήο ζρνιήο ή άιιεο ηζόηηκεο
Δθπαίδεπζεο,

ζηελ

θαηεύζπλζε

Σερληθνύ

ειεθηξνιόγνπ,

ειεθηξνληθνύ

ή

κεραλνινγίαο ή αλάινγν ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο
λνκίκσο αλαγλσξηζκέλνο.
Απνδεδεηγκέλε επάξθεηα γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.
Γλώζε Η/Τ θαη εθαξκνγώλ MS office.
Δπηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ:
Πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε ρεηξηζκό εμνπιηζκνύ εηθόλαο-ήρνπ-θίλεζεο θαη πδξαπιηθώλ
ζπζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκώλ.
3. Φάκελορ ςποτηθιόηηηαρ
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θάθειν κε ην θάησζη πεξηερόκελν:
Ένησπο «Αίηηζη» (ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα αίηεζεο πνπ δηαηίζεηαη ζηνλ
ηζηνρώξν ηνπ ΚΓΔΜΣ).
Αλαιπηηθό βιογραθικό ζημείωμα.
Ανηίγραθα ηίηλων ζποσδών, πηζηνπνηήζεσλ γλώζεσλ αγγιηθήο γιώζζαο,
ζπκβάζεσλ απαζρόιεζεο - εξγαζίαο θαη βεβαηώζεσλ πξνϋπεξεζίαο, θαζώο θαη
θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα ηεθκεξηώλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην
βηνγξαθηθό.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, θαη θάζε άιιν ζηνηρείν
πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε νξζήο θξίζεο γηα ηελ εκπεηξία, ηηο γλώζεηο θαη
ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο.
Σα αλσηέξσ κπνξεί λα ππνβιεζνύλ θαη ειεθηξνληθά, κε επηζπλαπηόκελα ηα ζρεηηθά
έγγξαθα.
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4. Σπόπορ αξιολόγηζηρ ηυν ενδιαθεπομένυν
Ο ηξόπνο αμηνιόγεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ θάησζη Πίλαθα
Βαζκνινγίαο ησλ πξνζόλησλ θαη θξηηεξίσλ πνπ ζα θξίλνπλ θαη ηελ επηινγή ηνπ
ππνςεθίνπ γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο.
Α/Α

1

Ελάτιζηος βαθμός

Προζόνηα-Κριηήρια

κριηηρίοσ (0-10)

Βαζκόο επίδνζεο ζηηο ζπνπδέο πξώηνπ

Σσνηελεζηής
βαρύηηηας
κριηηρίοσ

5

20%

5

50%

0

30%

θύθινπ
2

Απνδεδεηγκέλε πξνεγνύκελε εκπεηξία ζηα
αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2.
Απαηηνύκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα

3

πλνιηθή απνηίκεζε ηεο ππνςεθηόηεηαο,
όπσο απηή πξνθύπηεη από ην ζύλνιν ησλ
ηππηθώλ – νπζηαζηηθώλ θαη ζπλεθηηκώκελσλ
επηπιένλ πξνζόλησλ θαζώο θαη κέζα από ηε
δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο

Η πξνζκέηξεζε κνλάδσλ βαζκνιόγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηα πξνζόληα εθείλα ηα
νπνία

αλαθέξνληαη

ζηα

απαηηνύκελα

ή

ζπλεθηηκώκελα

πξνζόληα-θξηηήξηα

ηεο

πξόζθιεζεο θαη βξίζθνληαη ζε αληηθεηκεληθή ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.
Τπό ην θξηηήξην 3 ζα αμηνινγεζνύλ ε ηερληθή αληίιεςε θαη επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά
ηνπ ππνςεθίνπ θαζώο θαη ε ςπρξαηκία θαη νξζή θξίζε ζε απξόβιεπηα ζπκβάληα.
5.

Διαδικαζία αξιολόγηζηρ - Λοιποί όποι
Από ηηο ππνςεθηόηεηεο πνπ ππνβάιινληαη εκπξόζεζκα θαη παξαδεθηά θαηά ηα
αλσηέξσ, επηιέγεηαη εθείλε πνπ θξίλεηαη πην θαηάιιειε. ηε ζπλέρεηα, ζπλάπηεηαη
ζύκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ηνλ επηιερζέληα ζην
πιαίζην ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ (ΑΚ 361, 648 επ., άξζξν 38 Ν. 1892/1990 –
όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη).
Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη ππνςεθηόηεηεο πνπ ζα παξαιεθζνύλ (εληύπσο ή
ειεθηξνληθά) από ηε Γξακκαηεία ηνπ ΚΓΔΜΣ κέρξη ηελ παξαθάησ νξηδόκελε
εκεξνκελία θαη ώξα. ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή απνζηνιήο κέζσ
ηαρπκεηαθνξάο, ε γξακκαηεία ηνπ ΚΓΔΜΣ νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηνλ ρξόλν θαη ην
πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πνπ ζα απνζηαινύλ θαη δελ δεζκεύεηαη από ηελ
εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ.
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Αληηθαηάζηαζε, δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε ηπρόλ ειιεηπόλησλ δηθαηνινγεηηθώλ
επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Δάλ νη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ ρνξεγεζεί από ηδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ, ζα πξέπεη νη
ελδηαθεξόκελνη λα πξνζθνκίζνπλ ηνπο ηίηινπο ηνπο αξκνδίσο ζεσξεκέλνπο γηα ηε
γλεζηόηεηά ηνπο, θαη ζε λνκίκσο επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Η δηαδηθαζία ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε πίλαθα
θαηάηαμεο, ελώ όζνη επηιεγνύλ ζα εηδνπνηεζνύλ εγγξάθσο θαη’ ηδίαλ. ε πεξίπησζε
ηζνβαζκίαο επηιέγεηαη θαηά ζεηξά ε ππνςεθηόηεηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ α) κε ηελ
κεγαιύηεξε εκπεηξία β) κε ηνλ κεγαιύηεξν βαζκό ζην βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ γ) κε ηνλ
κεγαιύηεξν βαζκό ζην κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ.
Τπνβιεζείζα ππνςεθηόηεηα, ε νπνία δελ πιεξνί ηα απαηηνύκελα ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά πξνζόληα ηεο πξόζθιεζεο, δελ βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη.
Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί αληηθαηάζηαζε ηνπ επηιερζέληνο κε άιινλ ελδηαθεξόκελν ζην
πιαίζην ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζύκθσλα κε ηνλ
ζπληαγκέλν πίλαθα θαηάηαμεο.
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
Η πηζηνπνίεζε γλώζεο ηνπ ηίηινπ γισζζνκάζεηαο απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1
π.δ. 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 50/2001 Καζνξηζκόο πξνζόλησλ
δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα όπσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ
185/3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ.
116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α’).
Οη άξξελεο ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο ή λνκίκσο λα έρνπλ απαιιαγεί από απηέο.
Η παξνύζα δηαδηθαζία πξόζθιεζεο ππνβνιήο αηηήζεσλ δελ ζπληζηά δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία.
Σν ΚΓΔΜΣ δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο, θαζόηη
επαθίεηαη ζηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε ζύλαςε ή κε ζπκβάζεσλ, θαζώο
θαη ν αξηζκόο απηώλ, απνθιεηόκελεο εθ ησλ πξνηέξσλ νηαζδήπνηε αμηώζεσο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία.
Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζώο θαη ζε απηά ησλ
ζπλππνςήθησλ ηνπο θαηόπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α’ 45/9.3.1999).
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Σν ΚΓΔΜΣ ζα κεηαρεηξηζηεί κε εκπηζηεπηηθόηεηα ηα έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζην
πιαίζην ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ.
6. Γενικοί όποι ηηρ καηαπηιζθηζόμενηρ ζύμβαζηρ επγαζίαρ
Διάρκεια ζύμβαζης
Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ
κέρξη ηελ 30/09/2017, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο θαηόπηλ αμηνιόγεζεο.
Προηεινόμενη αμοιβή
Η ακνηβή ζα θαζνξηζηεί θαηόπηλ ζπλεθηίκεζεο ησλ πξνζόλησλ ηνπ επηιερζέληνο
ππνςεθίνπ.
Βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ακνηβήο απνηειεί ν λ.4354/2015 (εληαίν κηζζνιόγην).
Η ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε ζηνλ εξγαδόκελν θαη ζα ππόθεηηαη ζε όιεο ηηο
λόκηκεο θξαηήζεηο.
7. Ημεπομηνία λήξηρ παπαλαβήρ ςποτηθιοηήηυν
Θα αμηνινγεζνύλ νη θάθεινη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα θαηαηεζνύλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ώξεο, ή ζα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, νη νπνίεο ζα
παξαιεθζνύλ θαη ζα πξσηνθνιιεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 21/10/2016 και ώπα 14:30
ζηε δηεύζπλζε:
Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο
6 ρικ. Θεζζαινλίθεο – Θέξκεο
570 01 Θέξκε, Θεζζαινλίθε
Γίλνληαη δεθηέο θαη ειεθηξνληθέο δειώζεηο ζπκκεηνρήο, εθόζνλ ζε απηέο έρνπλ
επηζπλαθηεί όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα
πξνθήξπμε.
Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ
ΝΟΗΙ (www.noesis.edu.gr).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ.
Αζαλάζην

Κνληνληθνιάνπ

(ηει.

231048300.

fax:

2310483020,

e-mail:

kontonikolaou@noesis.edu.gr).
Ο Πξόεδξνο ηνπ ΚΓΔΜΣ
Μηραήι ηγάιαο
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