ηξαηεγνχ Καιιάξε 50,15452 Παιαηφ Φπρηθφ, Αζήλα
http://hfc-worldwide.org/athens/

Ππάξη: «Γιεθνήρ Έκθεζη Βιβλίος Θεζζαλονίκηρ» (ΟΠ 5002343)
Απιθμ. ππυη.: C OUT 3249
Παλ. Φςσικό, 23/3/2018
Πληποθοπίερ (ώπερ 10:00-14:00):
Μ. Μςζηακίδος, Δλ. οςκούπογλος, Π. Σπιανηαθύλλος
Σηλ.: 210 6776540 / fax: 210 6727201
E-mail:hfc-centre@hfc.gr

Σο Ν.Π.Ι.Γ. με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ»
έσονηαρ ςπότη:
1. ηε κε αξηζκ. 6899/10.10.2016 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Γηεζλήο
Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο» θαη MIS 5002343 ζην Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο θαη
2. ηε κε αξηζκ. πξση. EIΠ COUT B 2107/19.12.2016 Απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα
κέζα ηνπ Τπνέξγνπ (1) «Πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ηεο 14εο, 15εο θαη
16εοΓηεζλνχο Έθζεζεο Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο»
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
Σελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή
ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ δηάξθεηαο έσο 8 εκέξεο, νκάδαο 25 αηφκσλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο δηνξγάλσζεο. εκεηψλεηαη φηη νη εκέξεο απαζρφιεζεο ηνχ θάζε
αηφκνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο ηνπ αιιά δελ ζα μεπεξάζνπλ
ηηο νθηψ (8) εκέξεο θαη’ αλψηαην φξην.
πγθεθξηκέλα, ε πξφζιεςε αθνξά ηνλ αλαθεξφκελν παξαθάησ αξηζκφ αηφκσλ κε ηα
αληίζηνηρα θαζήθνληα. Η δηνξγάλσζε ηήο 15εο Γηεζλνχο Έθζεζεο Βηβιίνπ
Θεζζαινλίθεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 3 έσο 6 Μαΐνπ ηνπ 2018· έρεη εληαρζεί ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020» (ΟΠ 5002343) θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ ην
Διιεληθφ Γεκφζην.
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I. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ
ΚΧΓΙΚΟ
ΘΔΗ
Α.4

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ

Τπνζηεξηθηήο
δηνξγάλσζεο

25

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΔΧ 8
ΗΜΔΡΔ

ΣΟΠΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
(ΥΧΡΟΙ Γ.Δ.Θ.)

ςνολικόρ απιθμόρ: εικοζιπένηε (25) άηομα
Τν Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ.
4354/2015 (Α΄ 176) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ηωλ ππαιιήιωλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηωλ
Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, ηωλ
Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.), θαζώο
θαη ηωλ Γ.Δ.Κ.Ο. ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο
δηαηάμεηο».
ΙΙ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΤΜΒΑΗ
Ο Τποζηηπικηήρ ηηρ διοπγάνυζηρ (Α.4) έρεη σο θχξην αληηθείκελν εξγαζίαο ηε
ζηειέρσζε ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ δηαθεκίδεη ηελ Έθζεζε, ηε δηαλνκή πιηθνχ έμσ θαη
κέζα ζηελ Έθζεζε, ηελ ππνζηήξημε ζην ζηήζηκν ησλ πεξηπηέξσλ θαη ηε ζηειέρσζή
ηνπο, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο
εξγαζίεο.
ΙΙΙ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
ΙΙΙ.1

ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ –
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

1. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο.
2. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε,
ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο εμαίξεζεο.
3. Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή λα είλαη ππήθννη ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., κε
βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
4. Η εκπεηξία απνδεηθλχεηαη είηε κε πξσηφηππε βεβαίσζε ή αληίγξαθν απφ ηνλ
εξγνδφηε, θαηάιιεια επηθπξσκέλν εθφζνλ ν εξγνδφηεο δελ είλαη δεκφζηνο θνξέαο,
είηε κε έλζεκα ή βεβαηψζεηο ηνπ ΙΚΑ. Δίλαη δεθηά θαη απιά επθξηλή θσηναληίγξαθα
απφ πξσηφηππεο βεβαηψζεηο νη νπνίεο θέξνπλ ζθξαγίδα επηθχξσζεο απφ δηθεγφξν ή
δεκφζηα αξρή.
ΙΙΙ.2

ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

1. Ηιηθία απφ δεθανθηψ (18) κέρξη εηθνζηελλέα (29) εηψλ
2. Απνιπηήξην Λπθείνπ
3. Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
4. Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε παξφκνησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ
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ΙV. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά
ζρεηηθφ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο θαη ζα πεξηέρεη:
1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο. Ο/Η ππνςήθηνο/α κπνξεί λα βξεη ηελ Αίηεζε
πκκεηνρήο/Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Ιδξχκαηνο
Πνιηηηζκνχ (βι. Νέα/Πξνθεξχμεηο).
2. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο.
3. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
Ο θάθεινο ππνβάιιεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Διιεληθνχ Ιδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ ζηελ
Αζήλα (ηξαηεγνχ Καιιάξε 50, 154 52 Παιαηφ Φπρηθφ), απφ Γεπηέξα έσο θαη
Παξαζθεπή, ψξεο 10.00-14.00. Η εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα
απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ.
V. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο καδί κε ηα αηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (ζηα
γξαθεία ηνπ Διιεληθνχ Ιδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ) ιήγεη ηελ 3η Αππιλίος 2018 και ώπα
14.00.
VI. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ην Διιεληθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ κεηά απφ
αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο.Η
αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο
ζεκεηψκαηνο. Η ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ είλαη εκπηζηεπηηθή.
εκεηψλεηαη φηη ην Διιεληθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ δελ δεζκεχεηαη λα απνδερζεί
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάινπλ νη ελδηαθεξφκελνη/εο ζην πιαίζην ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο. Η απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ θαη ε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ
αλήθεη ζε θάζε πεξίπησζε ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΔΙΠ, ηελ νπνία αζθεί φηαλ
θαη φπσο ζεσξεί αλαγθαίν γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ.
VII. ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ
χληνκε πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο
Αζήλαο θαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη
νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε http://hfcworldwide.org/athens/ θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο, θαζψο θαη ζηε Γηαχγεηα.
Ανάπηηζη πινάκυν
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο
θαηάηαμεο ησλ επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο, ελψ ζα
ζπληαρζνχλ αληίζηνηρα ζρεηηθά πξαθηηθά αλάξηεζεο, ηα νπνία ζα ππνγξαθνχλ
απφδχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ επηηπρφλησλ ζα
αλαξηεζνχλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο http://hfc-worldwide.org/athens/,
θαζψο θαη ζηε Γηαχγεηα. Σν πξαθηηθά απηά ζα απνζηαινχλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζην
ΑΔΠ. Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, ε ππεξεζία
πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
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ρξφλνπ ή κε ζχκβαζε έξγνπ. Σπρφλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη θαη’ έλζηαζε
ειέγρνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ
ην θνξέα, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δε δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο
λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ
ηελ αηηία απηή.
VIII. ΔΝΣΑΔΙ
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζην ΔιιεληθφΊδξπκα Πνιηηηζκνχ
ελζηάζεηοθαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5)
εκεξψλ, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπ. Η έλζηαζε
θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηνπ Δ.Ι.Π. ζηελ
Αζήλα (Παιαηφ Φπρηθφ) θαη γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβφινπ ζαξάληα επξψ (€40) πνπ εθδίδεηαη απφ Γεκφζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Η έλζηαζε ζα θξηζεί ακεηάθιεηα απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ Δ.Ι.Π. εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο.
Ο Ππόεδπορ ηος Γ.. ηος Δ.Ι.Π.

Κυνζηανηίνορ Σζοςκαλάρ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
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