
 

 

 
 

 

Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ: Δ469/20 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για τη θέση: Τεχνικό για την στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του ΚΔΕΜΤ, στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα συντηρήσεων και αποκαταστάσεων 

υποδομών του ΚΔΕΜΤ 4/2020-3/2021» (Α1) 

 

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις των ν. 4130/2014 «Έρευνα, Ανάπτυξη  και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 258/8-12-2014), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83/11-5-2016) και ν. 4354/2015 «Διαχείριση 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 

διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α’ 176/16-12-2015), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα συντηρήσεων και αποκαταστάσεων 

υποδομών του ΚΔΕΜΤ 3/2020-2/2021» (στο εξής «το Πρόγραμμα») με τους κάτωθι 

όρους:  

 

1.  Αντικείμενο της θέσης 

• Τακτική και έκτακτη συντήρηση κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

• Χειρισμός μηχανημάτων και χρήση εξοπλισμού και συσκευών που θα 

χρησιμοποιηθούν για το Πρόγραμμα. 

• Τεχνική υποστήριξη σε εργασίες συντήρησης σε πρώτο επίπεδο χρήσης και 

λειτουργίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

• Εποπτεία, επίβλεψη εξωτερικών συνεργατών και υπεργολάβων που εκτελούν 

εργασίες συντήρησης στο φορέα στο πλαίσιο του Προγράμματος 

ΑΔΑ: Ψ6ΘΛΟΞ2Ξ-4ΜΡ



NOESIS 

 

2 

• Διαχείριση και αντιμετώπιση βλαβών και φθορών χειρωνακτικές και τεχνικές 

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

• Παρακολούθηση και έλεγχος διάρκειας αναλωσίμων υλικών και τακτικών 

συντηρήσεων, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, σύμφωνα με το αρχείο 

συντήρησης και την σχετική νομοθεσία τεχνικών εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού. 

 

2.  Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα: 

• Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, Τεχνολογικής ή Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης 

Εκπαίδευσης, στην κατεύθυνση Τεχνικού ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή 

μηχανολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 

νομίμως αναγνωρισμένος. 

• Γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office 

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση 

Τεχνικού Συντήρησης, ηλεκτρολόγου-τεχνίτη, κατασκευές και εργασίες 

ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως (χειρωνακτικές εργασίες) 

• Αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσης σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα 

 

Προσόντα που θα αξιολογηθούν 

• Προηγούμενη εμπειρία σε τεχνικές εργασίες συντήρησης αντίστοιχων φορέων, 

επιχειρήσεων ή εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων. 

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέση Τεχνικού συντήρησης για 

εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών – ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης σε Τεχνικές και ηλεκτρομηχανολογικές 

εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων και συντηρήσεων ηλεκτρολογικών και 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
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3. Φάκελος υποψηφιότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο με το κάτωθι περιεχόμενο: 

• Έντυπο «Αίτηση» (σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης που διατίθεται στον 

ιστοχώρο του ΚΔΕΜΤ) 

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων γνώσεων αγγλικής γλώσσας, 

συμβάσεων απασχόλησης – εργασίας και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς 

και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο 

βιογραφικό. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν, κατά την κρίση τους, και κάθε άλλο 

στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για την εμπειρία, τις 

γνώσεις και την καταλληλότητά τους. 

 

4. Τρόπος αξιολόγησης των ενδιαφερομένων 

Ο τρόπος αξιολόγησης των ενδιαφερομένων περιγράφεται στον κάτωθι Πίνακα 

Βαθμολογίας των προσόντων και κριτηρίων που θα κρίνουν και την επιλογή του 

υποψηφίου για την ανάληψη της θέσης. 

 

α/α Προσόντα – Κριτήρια Ελάχιστος βαθμός 

κριτηρίου (0-10) 

1. Βαθμός επίδοσης στις σπουδές πρώτου κύκλου 10 

2. Επάρκεια ξένης γλώσσας 10 

3. 
Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στα 

αντικείμενα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 
50 

4. Συνέντευξη υποψηφίου 30 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα 

τα οποία αναφέρονται στα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε 

αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
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5. Διαδικασία αξιολόγησης – Λοιποί όροι 

• Από τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 

ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια, συνάπτεται 

σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου με τον 

επιλεχθέντα στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361,648 επ., άρθρο 

38 Ν. 1892/1990- όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) 

• Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι υποψηφιότητες που θα παραληφθούν από τη 

Γραμματεία του ΚΔΕΜΤ μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, 

η γραμματεία του ΚΔΕΜΤ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο 

των φακέλων που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από τηνημερομηνία που 

αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

• Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

• Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει 

οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους του ς αρμοδίως 

θεωρημένους για τη γνησιότητά τους και σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα. 

• Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα 

κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως κατ’ ιδίαν. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η υποψηφιότητα του 

ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον μεγαλύτερο βαθμό 

στον βασικό τίτλο σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στον μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών. 

• Υποβληθείσα υποψηφιότητα, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και κατά τους όρους της σύμβασης 

μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον 

ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης 

• Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας 

πρόσκλησης και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
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• Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το 

άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 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 1 π.δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001Ξ» 

(ΦΕΚ 115/9.6.2006 τ.Α’) 

• Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή νομίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτές. 

• Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων δεν συνιστά 

διαγωνιστική διαδικασία 

• Το ΚΔΕΜΤ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι 

επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, 

καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

• Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε 

αυτά των συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις 

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

• Το ΚΔΕΜΤ θα μεταχειριστεί με εμπιστευτικότητα τα έγγραφα που θα υποβληθούν 

στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων. 

 

6. Γενικοί Όροι 

Διάρκεια σύμβασης 

Από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου 

χρόνου και για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αξιολόγησης. 

 

Προτεινόμενη αμοιβή 

Η αμοιβή θα καθοριστεί κατόπιν συνεκτίμησης των προσόντων του επιλεχθέντος 

υποψηφίου. 

Βάση υπολογισμού της αμοιβής αποτελεί ο ν. 4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο) 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση στον εργαζόμενο και θα υπόκειται σε όλες 

τις νόμιμες κρατήσεις. 
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7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής υποψηφιοτήτων 

Θα αξιολογηθούν οι φάκελοι των ενδιαφερόμενων που θα κατατεθούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00-15:00, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή, οι οποίες θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την 

9/3/2020  και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: 

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας  

6Ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης 

57001 Θέρμη 

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης Α1» (όπως αυτός 

αναφέρεται στην σελίδα 1 της παρούσας) 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο 

του ΝΟΗΣΙΣ (www.noesis.edu.gr) 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα 

Μ. Σωτηριάδου (τηλ. 2310483000 εσωτ. 100, φαξ: 2310483020, e-mail: 

sotiriadou@noesis.edu.gr) 

 

Ο Πρόεδρος του ΚΔΕΜΤ, 

 

 

Μ. Σιγάλας 

 

http://www.noesis.edu.gr/
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