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Θζμα: Πλήρωςη μιασ θζςησ ζκτακτου προςωπικοφ (Κωδικόσ Θζςησ: ΠΛΗΡ)
ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ ΕΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Τποςτήριξη και Διαχείριςη των
χεδίων Δράςησ του ζργου "Μια Νζα Αρχή ςτα ΕΠΑΛ"»

ΑΠΟΦΑΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 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 20142020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο,
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ
το άρκρο 30 αυτοφ.
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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 20142020 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
Τεχνολογίασ και τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ αυτοφ.
8. Το Διοριςμό του Δ.Σ. και του υπογράφοντοσ τθν Απόφαςθ.
9. Τθν με Α.Ρ.ΕΥΔ ΕΡΑΑΔΕΔΒΜ 14423/27.09.2017 Ρρόςκλθςθ για τθν υποβολι
προτάςεων (Κωδικόσ Ρρόςκλθςθσ ΕΔΒΜ57) με τίτλο «Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ» και
τθν με Α.Ρ.ΕΥΔ ΕΡΑΑΔΕΔΒΜ 16244/30.11.2017 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
MIS 5011051.
11. Tθν απόφαςθ του Δ.Σ. του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ
ςτθ ςυνεδρίαςθ 26θ/7-3-2018 με τθν οποία εγκρίνονται θ εκτζλεςθ τθσ Ρράξθσ με
τίτλο «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι
ςτα ΕΡΑΛ"» και κωδικό MIS 5011051 και θ Ρροκιρυξθ κζςεων ζκτακτου
προςωπικοφ ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ.

Με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΑΔΑ: 6ΒΓ1ΟΞ2Ξ-Λ4Ζ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Δ57/18

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
τθν πλιρωςθ μιασ (1) θζςησ ζκτακτου προςωπικοφ (Πληροφορική ΝΟΗΙ - ΜΝΑΕ) ςτο
πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα
Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» και κωδικό MIS 5011051 ςτο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο
Τεχνολογίασ.
Ακολουκεί θ Ρροκιρυξθ.

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.

Κακ. Μιχαιλ Σιγάλασ
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ
του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ"» και κωδικό MIS 5011051, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτθ
Δράςθ με τίτλο «Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» που χρθματοδοτείται από τθν
ΣΑΕ3451 με κωδικό πράξθσ ΣΑ (ενάρικμο) 2018ΣΕ34510004 και 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 για τθν ανάλθψθ των ςχετικϊν ζργων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που
αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

ΘΕΗ
Ρρόκειται για μια (1) κζςθ ειδικότθτασ Ρλθροφορικισ με αντικείμενα (παραδοτζα):
α) Τθν οργάνωςθ και ςυντονιςμό και ανάπτυξθ υλοποίθςθσ ιςτοςελίδασ πλθροφόρθςθσ,
υποβολισ και παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ ςχεδίων δράςθσ από Επαγγελματικά
Λφκεια τθσ χϊρασ (φόρμεσ για τεχνικά δελτία υποβολισ, προχπολογιςμοί, ςυχνζσ
ερωτιςεισ, αιτιματα κλπ).
β) Τθ διαχείριςθ και υποςτιριξθ χρθςτϊν τοπικοφ δικτφου του ΝΟΗΣΙΣ και τθσ ομάδασ
διαχείριςθσ του ζργου. Εγκαταςτάςεισ λογιςμικοφ, επίλυςθ προβλθμάτων λειτουργίασ
Η/Υ, ςυνδζςεων δικτφου κλπ.
γ) τθν ςυνεργαςία με τθν εταιρία καταςκευισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ επαφϊν (CRM)
οργάνωςθ υλικοφ και διαχείριςθ του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ με τισ ςχολικζσ
μονάδεσ.
δ) τον τεχνικό ςυντονιςμό διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ για τθν διοργάνωςθ θμερίδων /
ςτρογγυλισ τράπεηασ και διαδικτυακϊν τθλεδιαςκζψεων.
Ο/Η υποψιφιοσ/α πρζπει να ζχει ςχετικό με το παραπάνω αντικείμενο πλθροφορικισ
τίτλο ςπουδϊν AEI ι ΑΤΕΙ.
Λόγω τθσ φφςθσ του ζργου είναι επικυμθτι θ εμπειρία διαχείριςθσ ςυςτθμάτων
διαχείριςθσ περιεχομζνου ιςτοςελίδων και θ προχπθρεςία / εμπειρία / απαςχόλθςθ ςε
φορείσ πολιτιςμοφ / εκπαίδευςθσ.
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Ο/Η υποψιφιοσ/α πρζπει να δφναται να ταξιδεφει 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, ςυνζδρια κ.α.) με
τα ζξοδα (μετακινιςεισ, διαμονι, εγγραφζσ κ.α.) καλυμμζνα από τθν Ρράξθ.
Η 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 Υπεφκυνο τθσ
Ρράξθσ.

ΑΜΟΙΒΗ
Η ςυνολικι αμοιβι ανζρχεται ςε 13.812,00€ (δεκατρείσ χιλιάδεσ οκτακόςια δϊδεκα ευρϊ),
ζχει διαμορφωκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι νομοκεςία, τισ απαιτιςεισ των
προςόντων τθσ κζςθσ, τθν διάρκεια απαςχόλθςισ και τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ
Ρράξθσ. Η αμοιβι ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων των
εργοδοτικϊν ειςφορϊν και των φόρων.
Βάςθ υπολογιςμοφ τθσ αμοιβισ αποτελεί ο ν.4354/2015 (ενιαίο μιςκολόγιο).
Η αμοιβι κα καταβάλλεται ςε μθνιαία βάςθ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εκτιμϊμενθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί με τον υποψιφιο/α
ανζρχεται ςε 12 μήνεσ (12 ανθρωπομήνεσ).
Η 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 15/6/2018.

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.
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ΠΡΟΟΝΣΑ
Οι ενδιαφερόμενεσ/οι πρζπει να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να διακζτουν τα ακόλουκα προςόντα:

Συπικά προςόντα
1. Ρτυχίο ΑΕΙ ι ΑΤΕΙ των παρακάτω ειδικοτιτων:


Πτυχίο ΑΕΙ
Ρτυχίο ι δίπλωμα Ρλθροφορικισ ι Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ ι Εφαρμοςμζνθσ
Ρλθροφορικισ με κατεφκυνςθ: i) Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ ι ii) Διοίκθςθσ
Τεχνολογίασ ι Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ ι Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν ι
Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ι Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ι
Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν ι Ρλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθν
Βιοιατρικι ι Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων ι Ψθφιακϊν
Συςτθμάτων ι Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμοφ - Κατεφκυνςθ Η/Υ.
Ρτυχίο ι δίπλωμα Μθχανικοφ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ ι
Μθχανικοφ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ι Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ και
Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν ι Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν
ι Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Η/Υ ι Ηλεκτρονικισ και Μθχανικϊν
Υπολογιςτϊν ι Ηλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν ι Μθχανικϊν
Ρλθροφοριακϊν

και

Επικοινωνιακϊν

Συςτθμάτων

ι

Μθχανικοφ

Η/Υ

Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων.


Πτυχίο ΑΤΕΙ
Ρτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Ρλθροφορικισ ι Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ και
Ρολυμζςων ι Τθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ ι Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν ι
Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ι Εφαρμογϊν
Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία ι Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ ι
Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ ι Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ι
Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ι Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν
Συςτθμάτων ι Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ι Τθλεπικοινωνιϊν
και Δικτφων Η/Υ ι Τθλεπικοινωνιακϊν Συςτθμάτων και Δικτφων ι Επιχειρθςιακισ
Ρλθροφορικισ ι Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ Τ.Ε. ι Μθχανικϊν Ηλεκτρονικϊν
Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων Τ.Ε. ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων με κατεφκυνςθ Διοίκθςθ
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Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Τ.Ε. και Μθχανικϊν
Τοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ Τ.Ε. με κατεφκυνςθ Μθχανικϊν Τοπογραφίασ
και Γεωπλθροφορικισ Τ.Ε.
2. Εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν ςε:


Διαχείριςθ Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ι/και Δικτφων Επικοινωνιϊν.



Ανάπτυξθ Διαδικτυακϊν εφαρμογϊν ι/και Διαχείριςθ Σχεςιακϊν Βάςεων
Δεδομζνων.

3. Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ
Υποβλθκείςα υποψθφιότθτα θ οποία δεν πλθροί τα τυπικά προςόντα τθσ πρόςκλθςθσ, δεν
βακμολογείται και απορρίπτεται.

Επιθυμητά προςόντα


Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςε κατεφκυνςθ πλθροφορικισ.



Εμπειρία χριςθσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ περιεχομζνου wordpress ι αντίςτοιχου και
ειδικά ςε λειτουργίεσ διαχείριςθσ αρχείων, φόρμεσ ειςαγωγισ ςτοιχείων, αποκικευςθ
ςε βάςεισ δεδομζνων.



Εμπειρία διαχείριςθσ ιςτοςελίδων και προγραμματιςμοφ Javascript.



Γνϊςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςτοιχείων πελατϊν / επαφϊν (CRM).



Γνϊςθ λογιςμικοφ επεξεργαςίασ γραφικϊν.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η επιλογι των υποψθφίων πραγματοποιείται μετά από βακμολόγθςθ των αιτιςεων ωσ
προσ τα ακόλουκα κριτιρια:
Α/Α

Κριτήριο αξιολόγηςησ

υντελεςτήσ
βαρφτητασ (%)

1. Βακμόσ τίτλου ςπουδϊν

20

2. Εμπειρία ςε κζςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ

20

3. Γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ

10

4. Εμπειρία διαχείριςθσ ιςτοςελίδων και προγραμματιςμοφ Javascript

10

5. Εμπειρία ςε ςυςτιματα διαχείριςθσ πελατϊν (CRM)

10

6. Συνζντευξθ

30
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Κριτήριο αξιολόγηςησ
ΤΝΟΛΟ

υντελεςτήσ
βαρφτητασ (%)
100%

Επεξηγήςεισ κριτηρίων
Κριτιριο 1: Δίνεται αναλογικά (μζκοδοσ των τριϊν) με τουσ βακμοφσ των τίτλων των
ζγκυρων υποψθφιοτιτων, όπου ο ανϊτεροσ βακμολογείται με 20.
Κριτιριο 2: Αξιολογείται θ εμπειρία βάςθ του χρόνου απαςχόλθςθσ: 2 βακμοφσ/ζτοσ πζραν
των δυο ετϊν και μζχρι 7 ζτθ (π.χ. 2 ζτθ=10 βακμοί, 5 ζτθ=16 βακμοί).
Κριτιριο 3: Επίπεδο: άριςτθ Γ2/C2=10, πολφ καλι Γ1/C1=7 και καλι Β2=4.
Κριτιριο 4: Αξιολογείται θ εμπειρία βάςθ των ολοκλθρωμζνων ζργων: Αρ. ζργων Χ 2 και
μζχρι 5 ζργα.
Κριτιριο 5: Αξιολογείται θ εμπειρία βάςθ του χρόνου απαςχόλθςθσ: Αρ. ετϊν Χ 2
βακμοφσ/ζτοσ και μζχρι 5 ζτθ.
Κριτιριο 6: Συνολικι αποτίμθςθ τθσ υποψθφιότθτασ όπωσ αυτι προκφπτει από το ςφνολο
των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων και όποιων επιπλζον επικυμθτϊν προςόντων
κακϊσ και μζςα από τθν διαδικαςία ςυνζντευξθσ και γραπτοφ τεςτ ερωτιςεων.
Βακμολογία κάτω από 10 ςτθ ςυνζντευξθ ςθμαίνει ότι δεν πλθροφνται ςε ικανοποιθτικό
βακμό ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ για τθ κζςθ (όπωσ ςυνεργαςίασ, επικοινωνίασ, κατανόθςθσ
αντικειμζνου κλπ.) και ςυνεπάγεται απόρριψθ.

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.
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
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 31/5/2018 (με ςφραγίδα ταχυδρομείου)
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 ΠΛΗΡ». 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
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 υπόψθ και δε κα μοριοδοτθκοφν για τθν
τελικι κατάταξθ των υποψθφίων.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον κ.
Βαςίλθ Μάτςο, τθλ. 2130 483000 ι/και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@noesis.edu.gr.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Οι υποψθφιότθτεσ αξιολογοφνται από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ζχει οριςτεί με τθν
απόφαςθ του Δ.Σ. του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ ςτθν
ςυνεδρίαςθ 26θ/7-3-2018.
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. Η ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ προωκείται ςτο Δ.Σ. του Κζντρου Διάδοςθσ
Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ.

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).
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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 με γραπτι αίτθςι τουσ
προσ το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ,
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 26θ/7-3-2018. Δεν επιτρζπεται τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων να ζχουν
ςχζςεισ ςυγγζνειασ ζωσ γ’ βακμοφ εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ με οποιονδιποτε υποψιφιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η 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"» (MIS
5011051).
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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
Ρράξθσ και 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.
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. Η ςυμμετοχι ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ Ρρόκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
H παροφςα Ρρόςκλθςθ κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν
και Μουςείου Τεχνολογίασ (www.noesis.edu.gr), ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλοφ απαιτεί ο
φορζασ χρθματοδότθςθσ.
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ΑΙΣΗΗ
ΟΝΟΜΑ:………………………………….

ΡΟΣ
Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο

ΕΡΩΝΥΜΟ:……………………….………

Τεχνολογίασ ΝΟΗΣΙΣ

ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ:………………….……

……/05/2018

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΟΣ:………………………

Σασ υποβάλλω αίτθςθ και όλα τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο πλαίςιο

Α.Δ.Τ.:…………..........…………………….

τθσ

πρόςκλθςθσ

εκδιλωςθσ

ενδιαφζροντοσ με κωδικό κζςθσ «ΠΛΗΡ»
ΗΜΕ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………...……………...

ςτο

πλαίςιο

τθσ

Ρράξθσ

με

τίτλο

«Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων
ΤΟΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………..….….

Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα
ΕΡΑΛ"» (κωδικόσ MIS 5011051)

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:..…………...……..….

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

ΔΟΥ:…………………………………....…......

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………...
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(Υπογραφι

