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Θεςςαλονίκθ, 10/7/2019 

Αρ. Ρρωτ. Δ1122/19 

 

Θζμα: Πλήρωςη μίασθζςησ ζκτακτου προςωπικοφ (Κωδικόσ Θζςεων:ΤΝΣ19) 

ςτο πλαίςιο τησ ΠράξησΕΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Τποςτήριξη και Διαχείριςη των χεδίων 

Δράςησ του ζργου "Μια Νζα Αρχή ςτα ΕΠΑΛ"» 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 

«Κζντρου Διάδοςησ Επιςτημών και Μουςείου Τεχνολογίασ-ΝΟΗΣΙΣ» 

 

Ζχοντασ υπόψθ:  

 

1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Ζρευνα, Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και 

Καινοτομία και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «υκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α)Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν 

εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, 

Β)Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
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Σελίδα [2] 
 

 

Με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ 

το άρκρο 30 αυτοφ. 

4. Το αρκρ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωςθ και λειτουργία 

τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Το αρκρ. 12 τθσ με Α.Ρ.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικισ 

Απόφαςθσ τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ υπ’ αρικ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ 

επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020-Ζλεγχοι 

νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-

2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ-Διαδικαςία ενςτάςεων επί των 

αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων». 

6. Τισ διατάξεισ του αρκρ. 4  παρ.1 τθσ ΡΥΣ 33/2006 περί Αναςτολισ Διοριςμϊν ςτο 

Δθμόςιο Τομζα. 

7. Το Ιδρυτικό Καταςτατικό του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου 

Τεχνολογίασκαι τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ  αυτοφ. 

8. Το Διοριςμό του Δ.Σ. και του υπογράφοντοσ τθν Απόφαςθ. 

9. Τθν με Α.Ρ.ΕΥΔ ΕΡΑΑΔΕΔΒΜ14423/27.09.2017 Ρρόςκλθςθ για τθν υποβολι 

προτάςεων (Κωδικόσ Ρρόςκλθςθσ ΕΔΒΜ57) με τίτλο «Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ» και 

τθν με Α.Ρ.ΕΥΔ ΕΡΑΑΔΕΔΒΜ16244/30.11.2017 τροποποίθςι τθσ. 

10. Τθν με αρικμ. πρωτ. 1369/13-3-2018 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Υποςτιριξθ και 

Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» και κωδικό 

MIS5011051. 

11. Tθν απόφαςθ του Δ.Σ. του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ 

ςτθ ςυνεδρίαςθ 26θ/7-3-2018και 4θ3-7-2019με τθν οποία εγκρίνονται θ εκτζλεςθ τθσ 

Ρράξθσ με τίτλο «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια 

Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» και κωδικό MIS5011051και θ Ρροκιρυξθ κζςεων ζκτακτου 

προςωπικοφ ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΒΒΛΟΞ2Ξ-ΚΓΧ



Σελίδα [3] 
 

 

Με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 

τθν πλιρωςθ μίασ (1) θζςησ ζκτακτου προςωπικοφ (υντονιςτήσ ομάδασ ζργου 

διαχείριςησ ςχεδίων δράςησ ΝΟΗΙ - ΜΝΑΕ)ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Υποςτιριξθ και 

Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» και κωδικό 

MIS5011051ςτοΚζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ. 

Ακολουκεί θ Ρροκιρυξθ. 

 

 

 

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. 

 

 

Κακ. Μιχαιλ Σιγάλασ 
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Με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του 

ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» και κωδικό MIS5011051, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτθ Δράςθ 

με τίτλο «Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ»πουχρθματοδοτείται από τθν 

ΣΑΕ3451με κωδικό πράξθσ ΣΑ (ενάρικμο) 2018ΣΕ34510004και ςυγχρθματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο 

Τεχνολογίασ προκθρφςςει τθν πρόςλθψθ ενόσ (1) επιςτημονικοφ ςυνεργάτη με ςφμβαςη 

εργαςίασ οριςμζνου χρόνου και προςκαλεί φυςικά πρόςωπα να εκδθλϊςουν το 

ενδιαφζρον τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια τθσ 

παροφςασπρόςκλθςθσ. 

 

ΘΕΗ 

Ρρόκειται για μία (1) κζςθμε αντικείμενο/α (παραδοτζα): 

α) Τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ ομάδασ ζργου για επικοινωνία και διαχείριςθ των 

ζργων των ΕΡΑΛ 

β) Ρροετοιμαςία προκιρυξθσ για τθν κατάκεςθ ςχεδίων δράςθσπροσ τα  ΕΡΑΛ τθσ 

χϊρασ καιδθμοςίευςθ 

γ) Επιμζλεια πρότυπων εγγράφων υποβολισ (τεχνικά δελτία) και οδθγίεσ 

ςυμπλιρωςθσ αυτϊν 

δ) τθν οργάνωςθ υλικοφ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ 

πλθροφόρθςθσ και παρακολοφκθςθσ των ςχεδίων δράςθσ 

ε) Επεξεργαςία και προτάςεισ βελτίωςθσ υποβλθκζντων ςχεδίων δράςθσ 

ςτ) Ραραλαβι και ζλεγχοσ παραδοτζωντων ςχεδίων δράςθσ ΕΡΑΛ 

η) Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ του φυςικοφ & οικονομικοφ αντικειμζνου ζργων με 

μετάβαςθ – μετακίνθςθ ςτθν ζδρα των ΕΡΑΛ ςε όλθ τθν επικράτεια 

θ) διοργάνωςθ – υποςτιριξθ εκδθλϊςεων / θμερίδων 

 

Θ κζςθ αναφζρεται ςτον Υπεφκυνο ζργου. 

Οι υποψιφιοι/εσπρζπει να δφναται να ταξιδεφουν για τισ ανάγκεσ του ζργου (επιςκζψεισ ςε 

ΕΡΑΛ τθσ χϊρασ για ςυναντιςεισ με κακθγθτζσ / μακθτζσ και δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ 

ζργων, ςυναντιςεισ με τθν επιςτθμονικι επιτροπι του ζργου κ.α.). Οι δαπάνεσ μετακίνθςθσ 

καταβάλλονται από τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ του αναδόχου. 
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Με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Θ ορκι εκτζλεςθ και ο ζλεγχοσ των παραδοτζων του ζργου κα πιςτοποιείται με βεβαίωςθ 

παραλαβισ και καλισ εκτζλεςθσ του ζργου, θ οποία κα υπογράφεται από τον Υπεφκυνοτθσ 

Ρράξθσ. 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ 

Βάςθ υπολογιςμοφ τθσ αμοιβισ αποτελεί ο ν.4354/2015 (ενιαίο μιςκολόγιο). Θ αμοιβι κα 

ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτικϊν 

ειςφορϊν και των φόρων. 

Θ αμοιβι κα καταβάλλεται ςε μθνιαία βάςθ. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Θ εκτιμϊμενθ χρονικι διάρκεια τθσ κάκε ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί με τον υποψιφιουσ/εσ 

ανζρχεται ςε περίπου22 μήνεσ(22 ανθρωπομήνεσ) με ενδεικτική ημερομηνία λήξησ την 

31/7/2021. 

Θ κάκε ςφμβαςθ δφναται να ανανεωκεί ι να παρατακεί χωρίσ περιοριςμό μετά από 

απόφαςθ του Δ.Σ. του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ και εφόςον 

υπάρχει θ απαιτοφμενθ πίςτωςθ ςτθν Ρράξθ, χωρίσ τθ διενζργεια νζασ Ρρόςκλθςθσ, μζχρι 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ Ρράξθσ. 

Ρροβλεπόμενθ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εργαςίασ είναι θ 1/10/2019. 

 

ΣΟΠΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Ωσ τόποσ απαςχόλθςθσ του ζκτακτου προςωπικοφ ορίηεται θ ζδρα του Κζντρου Διάδοςθσ 

Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ, 6ο χλμ. Θες/νίκθσ-Θζρμθσ, ΤΚ 57001, Θζρμθ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

Οι ενδιαφερόμενεσ/οι πρζπει να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ των κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να διακζτουν τα ακόλουκα προςόντα: 

 

Απαιτοφμενα προςόντα 

Υποβλθκείςα υποψθφιότθτα θ οποία δεν πλθροί τα απαιτοφμενα τυπικά προςόντα τθσ 

πρόςκλθςθσ απορρίπτεται. 

Για τθν παροφςα κζςθ τυπικά προςόντα κεωροφνται η κατοχή τίτλου ΠΕ κλάδου 

Οικονομικών, Διοίκηςησ Επιχειρήςεων και Επιςτημών Πληροφορίασ. Στα πλαίςια τθσ 
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Με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ, γίνονται αποδεκτοί οι τίτλοι ΠΕ των τμημάτων Οικονομικών 

επιςτημών, Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων, Λογιςτικήσ και χρηματοοικονομικήσ, 

ΕφαρμοςμζνησΠληροφορικήσ, θ ιςότιμθσ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο αντίςτοιχθσ 

ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ. 

 

Για τθν αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ για το ςφνολο των τίτλων αλλοδαπισ 

απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ι το Ι.Τ.Ε. για τθν ιςοτιμία ι αντιςτοιχία 

του τίτλου κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι 

κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό 

Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί 

ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτϊν με τθ 

βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων. 

 

Επιθυμητά προςόντα 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλων ςε κατεφκυνςθ Διοίκθςθσ επιχειριςεων ι Μάρκετινγκ  

 Γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χριςθσ Θ/Υ 

 Γνϊςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ περιεχομζνου ιςτοςελίδων (CMS) 

 Εμπειρία εργαςίασ τουλάχιςτο ενόσ ζτουσ ςε κζςθ διαχείριςθσ / ςυντονιςτι ανκρϊπινου 

δυναμικοφ 

 Εμπειρία ςτθν διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 

 Εμπειρία εργαςίασ ςε φορείσ εκπαίδευςθσ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Κάκε υποψιφιοσ εφόςον κατζχει τα απαιτοφμενα προςόντα, κατατάςςεται ςε πίνακα 

κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά ςυνολικισ βακμολογίασ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

τοάκροιςμα τθσ βακμολόγθςθσ των παρακάτω κριτθρίων: 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγηςησ 
υντελεςτήσ 

βαρφτητασ 

Α. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθν κατεφκυνςθΔιοίκθςθσ 

επιχειριςεων ι Μάρκετινγκ ι Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων 

 

20 

Β. Γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ  
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Με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγηςησ 
υντελεςτήσ 

βαρφτητασ 

Β.1 Άριςτθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (Γ2/C2) 20 

Β.2 Ρολφ καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ(Γ1/C1) 10 

Β.3 Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (B2) 5 

Γ. Γνϊςθ χριςθσ Θ/Υ 5 

Δ. Εμπειρία ςε ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου ιςτοςελίδων  

Δ.1 Μζςω γραπτοφ τεςτ απαντιςεων ςτθ ςυνζντευξθ 5 

Ε. Εμπειρία ςε κζςθ ςυντονιςτι διαχείριςθσ / ςυντονιςτι ανκρϊπινου 

δυναμικοφ 

 

Ε.1 0,5 μονάδεσ για κάκε μινα απαςχόλθςθσ και ωσ 30 μινεσ  15 

ΣΤ. Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων   

ΣΤ.1 0,5 μονάδεσ για κάκε μινα απαςχόλθςθσ και ωσ 30 μινεσ 15 

Η. Εμπειρία ςε φορείσ εκπαίδευςθσ  

Η.1 0,5 μονάδεσ για κάκε μινα απαςχόλθςθσ και ωσ 20 μινεσ  10 

Θ. Συνζντευξθ 30 

 ΤΝΟΛΟ 120 

 

Επεξηγήςεισ κριτηρίων 

Α. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ 

Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον 

φοίτθςθσ προςκομίηουν ευκρινι φωτοτυπία του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, κακϊσ και 

βεβαίωςθ από το Ρανεπιςτιμιο που να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο αυτϊν ι τθν 

απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ από τθν προκιρυξθ, εφόςον τοφτο δεν προκφπτει ςαφϊσ από τουσ 

προςκομιηόμενουσ τίτλουσ. 

Αν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται μόνον πράξθ αναγνωρίςεωσ του τίτλου 

από το ΔΙΚΑΤΣΑ ι Ριςτοποιθτικό Αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό 

Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ που να 

ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν 

αιτιςεων και ςε περίπτωςθ που από τθν πράξθ αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό 

ΑΔΑ: ΩΒΒΛΟΞ2Ξ-ΚΓΧ



Σελίδα [8] 
 

 

Με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

αντικείμενο ι θ απαιτοφμενθ από τθν οικεία προκιρυξθ εξειδίκευςθ, απαιτείται βεβαίωςθ 

από το Ρανεπιςτιμιο που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει αυτό, κακϊσ και 

επίςθμθ μετάφραςι τθσ. 

 

Β. Γνώςη τησ Αγγλικήσ γλώςςασ 

Θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται 

με βάςθ το άρκρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ 

προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 

185/3.8.2007/τ.Αϋ), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1 π.δ. 

116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Αϋ), 

ωσ εξισ: 

α) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν. 2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με τθνπαρ.19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 

ι 

β) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN 

ι 

γ) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτθμίων ι μθ) ανεξάρτθτα 

από τθ νομικι τουσ μορφι, εφόςον είναι πιςτοποιθμζνοι ι αναγνωριςμζνοι από τθν 

αρμόδια αρχι τθσ οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορθγοφν πιςτοποιθτικά 

γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 

φορζασπιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ ςτθν οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςθ του αρμόδιου 

Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ότι τα πιςτοποιθτικά που χορθγοφνται 

από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουνωσ μθτρικι γλϊςςα τθν Αγγλικι, 

είναι αποδεκτά ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ αυτισ χϊρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ 

Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα νοείται θ χϊρα ςτθν οποία θ 

μθτρικι ι επίςθμθγλϊςςα είναι θ Αγγλικι. 

Θ άριςτθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με Ρτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και 

Φιλολογίασ ι Ρτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι 

αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και με Ρτυχίο, προπτυχιακό ι 

μεταπτυχιακό δίπλωμα οποιουδιποτε αναγνωριςμζνουιδρφματοσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγράφων 

που να αποδεικνφει τθν γνϊςθ τθσ γλϊςςασ αφοφ αυτό κακίςταται αυτονόθτο. 

Τίτλοι ςπουδϊν γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ υπερκείμενου επιπζδου αποδεικνφουν και τθγνϊςθ 

κατϊτερου (ηθτοφμενου) επιπζδου τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 
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Θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 

(π.δ. 347/2003). Οιυποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ πρζπει να 

προςκομίςουν επίςθμθ μετάφραςθ του τίτλου ςπουδϊνβάςει του οποίου εκδόκθκε θ άδεια 

επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ κακϊσ και ευκρινζσ φωτοαντίγραφοαπό αντίγραφο 

του τίτλου αυτοφ που ζχει επικυρωκεί από δικθγόρο. 

 

Γ. Γνώςη χρήςησ Η/Υ 

Θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ προςδιορίηεται ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) 

υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου και αποδεικνφεται ωσ εξισ: 

1. Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ που εκδίδονται από φορείσ οι 

οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και 

Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.  

2. Με τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ, όπωσ αυτοί 

προςδιορίηονται ςτα άρκρα 6,14 και 19 του Ρ.Δ 50/2001 όπωσ ιςχφει. 

3. Με  τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι /και μεταπτυχιακοφσ, Ρανεπιςτθμιακισ ι/και 

Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι 

υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’ 

επιλογι, Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά 

μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν 

είτε Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε), είτε Τεχνολογικισ (ΤΕ) Εκπαίδευςθσ  είτε μεταπτυχιακοφ 

τίτλου και υπολογίηονται ακροιςτικά.  

Οι υποψιφιοι τθσ Ρανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

αποδεικνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ακόμθ και με μόνθ τθν υποβολι 

βεβαιϊςεων τμθμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν 

επιτυχϊσ, ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα 

τα οποία κατά τθν εκτίμθςθ του τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Ρλθροφορικισ ι 

του χειριςμοφ Θ/Υ. 

4. Γίνονται επίςθσ δεκτά, πιςτοποιθτικά γνϊςθσ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Θ/Υ που 

χορθγοφνται από φορείσ τθσ αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυνοδεφονται από 

ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. περί τθσ αντιςτοίχιςθσ τουσ.  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ 

από τθν προκιρυξθ ενότθτεσ αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί, μπορεί 
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να γίνει αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου 

φορζα ζκδοςθσ αυτοφ. Ο υποψιφιοσ, όμωσ, εφόςον επιλεγεί, πρζπει να προςκομίςει το 

πιςτοποιθτικό  ςτο φορζα.  

Λοιπά παραςτατικά (βεβαιϊςεισ εξεταςτικϊν κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κλπ.) δεν γίνονται  

δεκτά. 

 

Δ-Ζ. Εμπειρία 

Θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ εφόςον ζχει αποκτθκεί ςτθν θμεδαπι ι αλλοδαπι μετά τθ 

λιψθ του βαςικοφτίτλου ςπουδϊν με τον οποίο ο υποψιφιοσ μετζχει ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία. 

Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία κα λθφκεί υπόψθ θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι 

ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι 

ζργα: 

α) Συναφι με το αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ 

β) του είδουσ τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ που ορίηεται ςτθν προκιρυξθ ωσ επικυμθτό 

προςόν. 

Θ ανωτζρω εμπειρία αποδεικνφεται: 

1) Για τουσ μιςκωτοφσ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα: 

• Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (αν απαιτείται) 

• Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ χρονικι 

διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ καιο κωδικόσ ειδικότθτασ απαςχόλθςθσ 

• Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου όπου πρζπει να δθλϊνονται, επακριβϊσ, θ 

χρονικι διάρκεια και το είδοσ τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ του κακϊσ και τα 

ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίαστθσ επιχείρθςθσ αν 

πρόκειται για νομικό πρόςωπο. 

Οι μιςκωτοί του δθμοςίου τομζα μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ βεβαίωςθσ του 

αςφαλιςτικοφ φορζα, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμοςίου 

τομζα, από τθν οποία να προκφπτει το είδοσ και θ χρονικιδιάρκεια τθσ εμπειρίασ. 

2) Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ: 

• Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (αν απαιτείται) 

• Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ χρονικι 

διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 
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• Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου όπου πρζπει να δθλϊνεται, ότι πραγματοποίθςε 

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ, μελζτεσ και ζργα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ 

εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ, και 

• Μια τουλάχιςτον ςχετικι ςφμβαςθ ι δελτία παροχισ υπθρεςιϊν, που να καλφπτουν 

ενδεικτικϊσ τθ χρονικιδιάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ. 

Πταν θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπιεπιπλζον των λοιπϊν, δικαιολογθτικϊν που 

απαιτοφνταιαπό τισ ανωτζρω, κατά περίπτωςθ, παραγράφουσ ο υποψιφιοσ προςκομίηει: 

(1) Πταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για 

ςυγκεκριμζνοεπάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι υποχρεωτικι: 

• Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται θ 

χρονικι διάρκεια και το είδοστθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου και 

• Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, είτε πρόκειται για αμιγϊσ κρατικι 

ι αμιγϊσ ιδιωτικι ι μικτιαςφάλιςθ, για τθ χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ του 

ενδιαφερομζνου. 

(2) Πταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για 

ςυγκεκριμζνοεπάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι μθ υποχρεωτικι: 

• Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται θ 

χρονικι διάρκεια και το είδοστθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου, 

• Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδίου όπου κα αναγράφονται επακριβϊσ θ χρονικι διάρκεια 

απαςχόλθςθσ καιτο είδοσ τθσ εμπειρίασ του, τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ 

προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ ανπρόκειται περί νομικοφ προςϊπου 

και 

• Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ ςτο οποίο απαςχολικθκε ότι θ 

αςφάλιςθ για το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ δεν 

είναι υποχρεωτικι, κατά τθ νομοκεςία του κράτουσ τοφτου. 

(3) Πταν ο χρόνοσ εμπειρίασ ζχει διανυκεί ςε υπθρεςίεσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ 

αλλοδαπισ μπορεί να αποδεικνφεται και με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου δθμόςιου φορζα. 

 

Η. Συνζντευξη 

Θ Επιτροπι Επιλογισ αξιολογεί τα ςτοιχεία των φακζλων των υποψθφίων που διακζτουν τισ 

τυπικζσ προχποκζςεισ και με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των επικυμθτϊν προςόντων ςυντάςςει 

πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων. Μζςω αυτοφ του πίνακα κακορίηει από το ςφνολο των 

υποψθφίων εκείνουσ που κα επιλζξει να καλζςει ςε ςυνζντευξθ, ςε αρικμό τουλάχιςτον 

διπλάςιο του αρικμοφ των προσ πλιρωςθ κζςεων. Εφόςον δεν προκφπτει αρικμόσ 
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διπλάςιοσ των προσ πλιρωςθ κζςεων, θ Ανακζτουςα δφναται να μθν προχωριςει ςε 

ςυνζντευξθ των υποψθφίων αλλά κα εκδϊςει άμεςα το αποτζλεςμα. 

Στθν διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ γίνεται μια ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ υποψθφιότθτασ όπωσ 

αυτι προκφπτει από το ςφνολο των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων και όποιων 

επιπλζονεπικυμθτϊν προςόντων. Για τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ των προςόντων και εν γζνει 

τθσ προςωπικότθτασ, δφναται θ ανακζτουςα αρχι να ορίςει διαδικαςία γραπτοφ τεςτ 

ερωτιςεων κατά τθν διάρκειά τθσ.Οι ενδιαφερόμενοι ι όςοι από αυτοφσ ζχουν κρικεί 

κατάλλθλοι (πλθροφν δθλ. ζνα minimum προςόντων) μπορεί να κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ. Οι 

προτάςεισ των ενδιαφερόμενων που δεν προςζρχονται ςτθ ςυνζντευξθ κατόπιν κλιςθσ τουσ 

απορρίπτονται. Ραρακάτω περιγράφονται οριςμζνεσ ενδεικτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ που 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ ςυνζντευξθ και το αντίςτοιχο ςφςτθμα βακμολόγθςθσ ωσ 

ποςοςτιαία αναλογία ςτο κριτιριο Θ (ςυνζντευξθ):  

 

Α/Α Θεματική ενότητα ςυνζντευξησ 
Επίπεδο Γνώςησ/ Μονάδεσ 

Βαθμολόγηςησ - max 

Εφροσ 
Βαθμολογίασ 

(%) 

1 Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ Στοιχειωδϊσ Ικανοποιθτικι 5 
Ικανοποιθτικι 15  
Εξαίρετθ 30 

5-30 

 

2 Οργανωτικζσ δεξιότθτεσ Στοιχειωδϊσ Ικανοποιθτικι 5 
Ικανοποιθτικι 15  
Εξαίρετθ 30 

5-30 

 

3 Δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ κρίςεων Στοιχειωδϊσ Ικανοποιθτικι 5 
Ικανοποιθτικι 10  
Εξαίρετθ 20 

5-20 

4 Κατανόθςθ απαιτιςεων κζςθσ, 
ςτόχων ζργου και κρίςιμων 
παραγόντων επιτυχίασ 

Στοιχειωδϊσ Ικανοποιθτικι 5 
Ικανοποιθτικι 10  
Εξαίρετθ 20 

5-20 

   Ζωσ 100% 

 

 

Διευκρινίςεισ 

 Μεταξφ ιςοβακμοφντων υποψθφίων προθγείται ο υποψιφιοσ που ζχει περιςςότερεσ 

μονάδεσ ςτον τίτλο ςπουδϊν και αν αυτζσ ςυμπίπτουν ςτο δεφτερο κριτιριο και οφτω 

κακεξισ. Αν εξαντλθκοφν όλα τα κριτιρια χωρίσ να καταςτεί δυνατόσ ο κακοριςμόσ τθσ 

ςειράσ μεταξφ των ιςοβακμοφντων, προθγείται αυτόσ που ζχει τον αρχαιότερο τίτλο 

ςπουδϊν με βάςθ το ζτοσ απόκτθςισ του και αν αυτόσ ςυμπίπτει προθγείται ο 
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μεγαλφτεροσ ςτθν θλικία με βάςθ τθν θμερομθνία γζννθςισ του ενϊ αν εξαντλθκοφν 

όλα τα παραπάνω κριτιρια, θ μεταξφτουσ ςειρά κακορίηεται ςε δθμόςια κλιρωςθ, θ 

οποία διενεργείται πριν τθν κατάρτιςθ των οριςτικϊν πινάκων. 

 Συνολικά, επιπλζον προςόντα κα λθφκοφν υπόψθ ςτθν τελικι αξιολόγθςθ του 

υποψθφίου. 

 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει από τον υποψιφιο διευκρινίςεισ επί του 

φακζλου υποψθφιότθτασ, εφόςον το κρίνει αναγκαίο. 

 Ωσ φορείσ του Δθμοςίου νοοφνται: Οι Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, τα Ν.Ρ.Δ.Δ, οι Ο.Τ.Α. 

πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, τα Ν.Ρ.Ι.Δ γενικισ κυβζρνθςθσ και τα Ν.Ρ.Ι.Δ. του 

δθμόςιου τομζα τθσ παρ.1 του άρκρου 14 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Στο φάκελο υποβολισ τθσ πρόταςθσ κάκε ενδιαφερόμενου κα πρζπει να εμπεριζχονται τα 

ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Αίτθςθ με αναφορά ςτον κωδικό τθσ κζςθσ 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα 

 Ευκρινι φωτοαντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 

 Αποδεικτικά εμπειρίασ 

Πτι άλλο κρίνει ο υποψιφιοσ ότι μπορεί να ςυμβάλει ςτθν πλθρζςτερθ αξιολόγθςθ από τθν 

Επιτροπι  Αξιολόγθςθσ. 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ αιτιςεισ τουσ και όλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ, δθλαδι το αργότερο μζχρι 25/7/2019, ταχυδρομικϊσ ι ιδιοχείρωσ 

ςτο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ, 6ο χλμ. Θες/νίκθσ-Θζρμθσ, ΤΚ 

570 01, Θζρμθ, υπόψθ Γραμματείασ. 

Οι αιτιςεισ κα πρζπει να αποςταλοφν με τθν ζνδειξθ: «Αίτηςη ςτο πλαίςιο τησ πρόςκληςησ 

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με κωδικό θζςησ ΤΝΣ19» (όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν ςελίδα 

1 τθσ παροφςασ). Αντικατάςταςθ τθσ αίτθςθσ ι διόρκωςθ αυτισ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

προτάςεων.  

Αιτιςεισ οι οποίεσ κα υποβλθκοφν μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα κα 

απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ και δε κα αξιολογοφνται. Ελλιπείσ αιτιςεισ και αιτιςεισ 
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χωρίσ αναφορά ςε κωδικό κζςθσ δε κα λθφκοφν υπόψθ. Ρροςόντα που αναφζρονται είτε 

ςτθν πρόταςθ, είτε ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, αλλά δεν τεκμθριϊνονται με τθν υποβολι 

των αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν, δε κα λθφκοφν υπόψθκαι δε κα μοριοδοτθκοφν για τθν 

τελικι κατάταξθ των υποψθφίων. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτονκ. Βαςίλθ 

Μάτςο, τθλ. 2130 483000 ι/και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@noesis.edu.gr. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
1. Οι υποψθφιότθτεσ αξιολογοφνται από τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ζχει 

οριςτεί με τθν απόφαςθ του Δ.Σ. του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου 

Τεχνολογίασ ςτθν ςυνεδρίαςθ 4θ/3-7-2019.Επί ποινι απορρίψεωσ τθσ αίτθςθσ, δεν 

επιτρζπεται τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ να ζχουν ςχζςεισ ςυγγζνειασ ζωσ γ’ 

βακμοφ εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ με οποιονδιποτε υποψιφιο. Θ ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ προωκείται ςτο Δ.Σ. του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου 

Τεχνολογίασ. 

2. Μετά το πζρασ των ςυνεντεφξεων θ Επιτροπι Επιλογισ προβαίνει ςε ςυνολικι 

αξιολόγθςθ και κακορίηει με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ τον επιλεχκζντα. Το 

αποτζλεςμα τθσ κρίςεωσ τθσ Επιτροπισ μεταβιβάηεται προσ ζγκριςθ ςτο ΔΣ του 

Φορζα. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Μετά τθν ζγκριςι τουσ από το Δ.Σ. του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου 

Τεχνολογίασ τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου 

Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ (www.noesis.edu.gr) ςτθν ενότθτα  ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ. 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ 

Οι υποψιφιοι που υπζβαλαν αίτθμα για τθν πλιρωςθ κζςθσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ 

ζχουν δικαίωμα: 

A. υποβολισ ζνςταςθσ κατά τθσ κατάταξισ τουσ εντόσ προκεςμίασ 5 θμερολογιακϊν 

θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα του 

ιδρφματοσ, με γραπτι αίτθςι τουσ προσ το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο 

Τεχνολογίασ. Θ ζνςταςθ επιτρζπεται για λόγουσ νομιμότθτασ και όχι για τθν ουςιαςτικι 

εκτίμθςθ τθσ Επιτροπισ. 

mailto:info@noesis.edu.gr
http://www.noesis.edu.gr/
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B. πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία του ατομικοφ φακζλου υποψθφιότθτασ και ςτα φφλλα 

αξιολόγθςθσ - βακμολόγθςθσ των λοιπϊν υποψθφίων ςυνεργατϊν μετά από γραπτι 

αίτθςι τουσ που υποβάλλουν προσ το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο 

Τεχνολογίασ εντόσ 5 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ αναρτιςεωσ των 

αποτελεςμάτων και υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτο με Α.Ρ. 

Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 ζγγραφο τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 

Χαρακτιρα. 

Οι αιτιςεισ ζνςταςθσ υποβάλλονται με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

 αυτοπροςϊπωσ, με εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο,  

 μζςω ταχυδρομείου,  

 μζςω ταχυμεταφορζα.  

Στουσ τελευταίουσ δφο τρόπουσ ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ κεωρείται θ 

θμερομθνία ςτθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορζα. Αν θ θμζρα εκπνοισ τθσ 

ανωτζρω προκεςμίασ είναι μθ εργάςιμθ, θ προκεςμία μεταφζρεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ 

εργάςιμθ θμζρα. Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δε λαμβάνονται υπόψθ και δεν εξετάηονται. 

Αρμόδια να εξετάςει τισ ενςτάςεισ είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων που ζχει οριςτεί με τθν 

απόφαςθ του Δ.Σ. του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ ςτθν 

ςυνεδρίαςθ 30θ/4-7-2018. Δεν επιτρζπεται τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων να ζχουν 

ςχζςεισ ςυγγζνειασ ζωσ γ’ βακμοφ εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ με οποιονδιποτε υποψιφιο. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Θ ανάκεςθ των ζργων κα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Ρρόςκλθςθ τθσ 

Δράςθσ «Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ»  και τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ  «Υποςτιριξθ 

και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"»(MIS5011051). 

2. Για τουσ ενδιαφερομζνουσ, των οποίων οι τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν) αποτελοφν απαιτοφμενο ι ςυνεκτιμϊμενο τυπικό 

προςόν και ζχουν χορθγθκεί από ιδρφματα του εξωτερικοφ, αυτοί πρζπει να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΤΑΡ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

Ρράξθσκαι εφόςον προκφψει ανάγκθ αντικατάςταςθσ προςϊπων που ζχουν επιλεγεί 

ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ, θ αντικατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν 

επιλογι -βάςει βακμολογίασ/μοριοδότθςθσ- άλλου/ων υποψθφίου/ων από το 

ςυντεταγμζνο πίνακα κατάταξθσ. 
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3. Για τισ περιπτϊςεισ προςωπικοφ του δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που 

κα απαςχολθκεί ςτθν πράξθ με ςφμβαςθ ζργου απαιτείται άδεια του αρμόδιου κατά 

περίπτωςθ οργάνου. 

4. Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα Ρρόςκλθςθ δφναται ςε κάκε ςτάδιο αυτισ να ματαιωκεί, 

χωρίσ ζκαςτοσ υποψιφιοσ να διατθρεί οιανδιποτε αξίωςθ ζναντι του Κζντρου Διάδοςθσ 

Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ. 

5. Θ ςυμμετοχι ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ Ρρόκλθςθσ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

Hπαροφςα Ρρόςκλθςθ κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν 

και Μουςείου Τεχνολογίασ (www.noesis.edu.gr) και ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

  

http://www.noesis.edu.gr/
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ΑΙΣΗΗ 

 

ΕΡΩΝΥΜΟ:……………………….………............... 

 

ΟΝΟΜΑ:………………………………….................. 

 

ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ:………………….…….............. 

  

ΟΝΟΜΑ ΜΘΤΟΣ:……………………….............. 

 

Α.Δ.Τ.:…………..........……………………............... 

 

ΘΜΕ.ΓΕΝΝΘΣΘΣ:………...…………….............. 

 

ΑΦΜ:…...................……...…………….............. 

 

ΔΟΥ:…...................……...…………..….............. 

 

ΑΜΚΑ:………...……………................................ 

 

Α. ΜΘΤΩΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ:..……………................................ 

 

ΤΟΡΟΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ:………………..….…............ 

 

Δ/ΝΣΘ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:..…………...……..…............ 

 

.………………………………………....…................... 

 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ: ……………………………................ 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΣ 

Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο 

Τεχνολογίασ ΝΟΘΣΙΣ 

 

……/07/2019 

 

Σασ υποβάλλω αίτθςθ και όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο πλαίςιο 

τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ με κωδικό κζςθσ 

«ΤΝΣ19» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με 

τίτλο «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των 

Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα 

Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» (κωδικόσ MIS5011051) 

 

 

 

………………………  

 (Υπογραφι) 
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