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Πξάμε: «Γηεζλήο Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο» (Κσδ. ΟΠ 5002343)
Αξηζκ. Πξση.: C OUT 2618
Ψπρηθφ, 14.7.2017
Πιεξνθνξίεο (10:00-14:00):
Μ. Μπζηαθίδνπ, Δι. νπθνχξνγινπ, Π. Σξηαληαθχιινπ
Σει.: 210 6776540 / fax: 210 6727201
E-mail: hfc-centre@hfc.gr
Σν Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ»
έρνληαο ππόςε:
1. Σε 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,
2. Σε κε Α.Π.: EIΠ C OUT B 2107/19.12.2016 Απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ
Τπνέξγνπ (1) «Πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ηεο 14εο, 15εο θαη 16εο Γηεζλνχο Έθζεζεο
Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο»
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ δηάξθεηαο έσο δψδεθα αλζξσπνκήλεο, πέληε αηόκσλ, γηα ηελ θάιπςε
επνρηθψλ θαη παξνδηθψλ αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο
15εο Γηεζλνχο Έθζεζεο Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο (Μάηνο 2018) θαη ηεο 16εο Γηεζλνχο Έθζεζεο
Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο (Μάηνο 2019), θαζψο θαη ησλ παξάιιεισλ εθδειψζεσλ θαη εθζέζεσλ
πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην απηψλ. πγθεθξηκέλα, ε πξφζιεςε αθνξά ηνλ αλαθεξφκελν
παξαθάησ, αλά εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκφ αηφκσλ κε ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα
θαη ηα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα. Η δηνξγάλσζε ηεο 15εο θαη ηεο 16εο
Γηεζλνχο Έθζεζεο Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014–2020» (ΟΠ 5002343) θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην.
Ι. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ/ΤΝΔΡΓΑΣΔ
ΚΧΓ.
ΘΔΗ
Α.1

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
Γηεπζπληήο 15εο θαη 16εο
ΓΔΒΘ

ΑΡΙΘΜΟ

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
(από ... έσο)

ΑΠΑΥΟΛΗΗ
(Δ ΑΝΘΡΧΠΟΜΗΝΔ)

ΣΟΠΟ
ΔΡΓΑΙΑ*

1

30/9/2017 –
30/6/2018 &

6 Α/Μ &
6 Α/Μ

Αζήλα
1

Α.2

Τπεχζπλνο Οξγάλσζεο
Παξαγσγήο Έξγνπ

1

Α.3

Καιιηηερληθφο επηκειεηήο
εθζεζηαθψλ ρψξσλ

1

Γ.1

Τπεχζπλνο Γηνξγάλσζεο
Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο

1

Γ.2

Τπεχζπλνο Γηνξγάλσζεο
Δθδειψζεσλ γηα ην
παηδηθφ, εθεβηθφ,
εθπαηδεπηηθφ βηβιίν

1

30/9/2018 –
30/6/2019
30/9/2017 –
30/6/2018 &
30/9/2018 –
30/6/2019
10/11/201730/5/2018 &
10/11/201830/5/2019
20/10/201730/6/2018 &
20/10/201830/6/2019
20/10/201730/6/2018 &
20/10/201830/6/2019

6 Α/Μ &
6 Α/Μ

Αζήλα

4 Α/Μ &
4 Α/Μ

Αζήλα

6 Α/Μ &
6 Α/Μ

Αζήλα

5 Α/Μ &
5 Α/Μ

Αζήλα

πλνιηθόο αξηζκόο: Πέληε (5) άηνκα
*Δπηζήκαλζε: Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 15εο θαη ηεο 16εο Γηεζλνύο Έθζεζεο
Βηβιίνπ ζηε Θεζζαινλίθε, όιν ην πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα, αλ ηνπ
δεηεζεί από ην θνξέα, λα εξγαζηεί ζηε Θεζζαινλίθε.
Τν Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ. 4354/2015
(176/Α΄) «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 θεθ. Α΄ ηνπ λ. 3429/2005
(Α΄ 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο».
ΙΙ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΤΜΒΑΗ
Ο θάζε ζπλεξγάηεο αλαιακβάλεη, αλά αληηθείκελν ζχκβαζεο, ηδίσο ηα εμήο:
1. Γηεπζπληήο 15εο θαη 16εο ΓΔΒΘ (Α.1). Έρεη σο θχξην αληηθείκελν εξγαζίαο ην γεληθφ
θαιιηηερληθφ ζρεδηαζκφ ηεο δηνξγάλσζεο ηεο 15εο θαη ηεο 16εο Γηεζλνχο Έθζεζεο Βηβιίνπ
Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ (αλάζεζε ελεξγεηψλ) θαη ηελ επίβιεςε ηεο Οκάδαο
Έξγνπ. Δλδεηθηηθά, εηδηθφηεξα αληηθείκελά ηνπ είλαη: 1. Η δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο εθδειψζεσλ ηεο Έθζεζεο (ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηα αξκφδηα ζηειέρε γηα ηηο
επηκέξνπο ζεκαηηθέο) θαη ηδηαίηεξα ν ζρεδηαζκφο ηνπ «ζεζκνχ ηηκψκελεο ρψξαο» θαη ησλ
ηδηαίηεξσλ ζεκαηηθψλ αθηεξσκάησλ θαη εθζέζεσλ γηα έιιελεο θαη μέλνπο ζπγγξαθείο. 2. Η
ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο ηεο Έθζεζεο (ΓΔΘ-HELEXPO, έιιελεο εθδφηεο, θνξείο
εθπξνζψπεζεο, Γήκν Θεζζαινλίθεο) γηα ηνλ επηκεξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη δξάζεσλ. 3. Η
επηθνηλσλία θαη αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ κε ηνλ εθδνηηθφ ρψξν ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ
θαη κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο, ηδξχκαηα, πξεζβείεο, γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ νξγάλσζε. 4. Η
πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ειιήλσλ θαη μέλσλ επηζήκσλ, εθζεηψλ θαη νκηιεηψλ. 5. Η δηαηχπσζε
ησλ απαηηήζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ. 6. Ο θαζνξηζκφο
ησλ βαζηθψλ αξρψλ γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ειεθηξνληθψλ θαη έληππσλ
πξνγξακκάησλ ηεο Έθζεζεο. 7. Η δηαηχπσζε γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ζηνλ ππεχζπλν
δεκνζηφηεηαο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πξνβνιήο. 8. Ο απνινγηζκφο ηεο Έθζεζεο θαη ε αμηνιφγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επφκελεο δηνξγάλσζεο.
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2. Τπεύζπλνο Οξγάλσζεο Παξαγσγήο Έξγνπ (Α.2). Έρεη σο θχξην αληηθείκελν εξγαζίαο ηελ
νξγάλσζε θαη επίβιεςε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε φια ηα ζηάδηά ηνπ. Δλδεηθηηθά, εηδηθφηεξα
αληηθείκελά ηνπ είλαη: 1. Η νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο θαη ηνπο άιινπο
ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο (γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απφ θνηλνχ δξάζεσλ). 2. Η θαζεκεξηλή
επηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο, εθζέηεο, ζπλεξγάηεο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ησλ
ππεχζπλσλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ή άιισλ δξάζεσλ ψζηε ε παξαγσγή ηνπ έξγνπ λα
πξαγκαηνπνηείηαη έγθαηξα, αμηφπηζηα θαη απνηειεζκαηηθά. 3. Η πξαγκαηνπνίεζε επαθψλ κε
έιιελεο θαη μέλνπο εθζέηεο θαη ε νξγάλσζε ησλ πξνζθιήζεσλ θαη εγγξαθψλ ηνπο (θαηάξηηζε
ιίζηαο). 4. Η νξγαλσηηθή επηκέιεηα ηνπ «ζεζκνχ ηεο ηηκψκελεο ρψξαο» θαη ησλ ηδηαίηεξσλ
ζεκαηηθψλ αθηεξσκάησλ θαη εθζέζεσλ γηα έιιελεο θαη μέλνπο ζπγγξαθείο (ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γηεπζπληή). 5. Η δηαηχπσζε ησλ απαηηήζεσλ ζε εθζεζηαθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο εθδειψζεσλ
(πξφγξακκα θάζε αίζνπζαο, ζεκαηνδφηεζε, ηερληθφο εμνπιηζκφο θ.ν.θ.), γηα ηελ νκαιή
δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο. 6. Η νξγάλσζε ηεο Οκάδαο
Έθηαθηνπ Πξνζσπηθνχ/Δζεινληψλ. 7. Ο ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ θαη έληππσλ
πξνγξακκάησλ. 8. Ο ηερληθφο απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ (θαηαγξαθή πεπξαγκέλσλ).
3. Καιιηηερληθόο επηκειεηήο εθζεζηαθώλ ρώξσλ (Α.3). Έρεη σο θχξην αληηθείκελν εξγαζίαο:
1. Tελ εηθαζηηθή θαη αηζζεηηθή ζχιιεςε ηεο έθζεζεο. 2. Tν ζρεδηαζκφ ηεο δηακφξθσζεο φισλ
ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο ζα αλαπηπρζεί ε έθζεζε. 3. Σε ζχληαμε ησλ αλαγθαίσλ
πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηακφξθσζή ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ
επηκέξνπο θαηαζθεπψλ. 4. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
4. Τπεύζπλνο Γηνξγάλσζεο Πνιηηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο (Γ.1). ην πιαίζην ηεο Γηεζλνχο
Έθζεζεο Βηβιίνπ νξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηνπ βηβιίνπ (π.ρ.
ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ θιάδν), θαζψο
θαη γηα ην θνηλφ (π.ρ. ινγνηερληθέο ζπλαληήζεηο, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ, ζπδεηήζεηο, εηδηθά
θεζηηβάι). Ο ππεχζπλνο γηα ην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα επηθνηλσλεί, ελεκεξψλεη θαη
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθδφηεο θαη ηνπο θνξείο γηα ηε βέιηηζηε πινπνίεζε ησλ εθδειψζεσλ.
Δλδεηθηηθά, εηδηθφηεξα αληηθείκελά ηνπ είλαη: ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ ειιήλσλ
εθδνηψλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηνξγάλσζε εηδηθψλ εθδειψζεσλ (ζεκηλάξηα, θεζηηβάι, εκεξίδεο
θ.ιπ.), ε θαηάξηηζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (φισλ ησλ εθδειψζεσλ), ε πξφηαζε γηα ηελ
νξγάλσζε ησλ εηδηθψλ ρψξσλ ησλ εθδειψζεσλ (πξφγξακκα θαη ηερληθφο εμνπιηζκφο), ν
έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο γηα ηελ νκαιή ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο,
ζπλεξγάδεηαη κε ην Γηεπζπληή γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζεκαηηθψλ αθηεξσκάησλ θαη ησλ
εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη ην Διιεληθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ.
5. Τπεύζπλνο Γηνξγάλσζεο Δθδειώζεσλ Παηδηθνύ, Δθεβηθνύ, Δθπαηδεπηηθνύ βηβιίνπ
(Γ.2). Έρεη σο θχξην αληηθείκελν εξγαζίαο ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ παηδηθνχ,
εθεβηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ βηβιίνπ ζηελ Έθζεζε. Ο ππεχζπλνο αλαιακβάλεη, ζε ζπλεξγαζία κε
ην Γηεπζπληή, λα δηακνξθψζεη ην πεξηερφκελν θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαηηθψλ ηνπ θαη λα
ζπληνλίζεη φιεο ηηο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ
ζρεηηθψλ πεξηπηέξσλ. Δλδεηθηηθά, εηδηθφηεξα αληηθείκελά ηνπ είλαη: ε πξφηαζε γηα ηελ
δηακφξθσζε ησλ εηδηθψλ ρψξσλ, ε θαηάξηηζε ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ζεκαηηθψλ
πεξηπηέξσλ θαη εθδειψζεσλ, ε επηθνηλσλία κε ηνπο εθδφηεο θαη, γεληθά, ε εμαζθάιηζε ησλ
απαξαίηεησλ ζπλεξγαζηψλ, νη πξνζθιήζεηο ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε θαηάξηηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ καζεηψλ, ε επηζηαζία ησλ ζεκαηηθψλ πεξηπηέξσλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο Έθζεζεο.
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ΙΙΙ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
ΙΙΙ.1
1.
2.
3.
4.

ΙΙΙ.2

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

1. Γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο: Γηεπζπληήο 15εο θαη 16εο ΓΔΒΘ (ΚΧΓ. Α.1)
Διάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα (κε πξνζθφκηζε θαηάιιεισλ δηθαηνινγεηηθψλ):
Πξφζσπν κε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή δεκφζηα παξνπζία θαη αλαγλσξηζκέλν θχξνο ζην ρψξν ηνπ
βηβιίνπ θαη ηεο ινγνηερλίαο, θαζψο θαη κε αμηφινγε ηξηβή κε ηε δηεζλή ινγνηερλία. Δίλαη επίζεο
απαξαίηεηε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηήο εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ
ινγνηερληθνχ ραξαθηήξα.
Έιεγρνο ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο:
• Γλψζε ηνπ εθδνηηθνχ ρψξνπ (εθδνηηθνί νίθνη, ζπιινγηθνί θνξείο, ζεζκνί θ.ιπ.) ζηελ Διιάδα
θαη ην εμσηεξηθφ.
• Γλψζε ησλ ζεκεξηλψλ ηάζεσλ ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ.
• Δδξαησκέλε επηθνηλσλία κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ.
• Ιθαλφηεηα ζπληνληζκνχ πνιππιεζψλ νκάδσλ.
• Ιθαλφηεηα απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνιπζχλζεησλ έξγσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
2. Γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο: Τπεύζπλνο Οξγάλσζεο Παξαγσγήο Έξγνπ (ΚΧΓ. Α.2)
Διάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα (κε πξνζθφκηζε θαηάιιεισλ δηθαηνινγεηηθψλ):
Πηπρηνχρνο Α.Δ.Ι. κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
αλάινγεο δηνξγαλψζεηο. Καιή γλψζε αγγιηθψλ. Δπηζπκεηή ε γλψζε κηαο επηπιένλ γιψζζαο
κεηαμχ ησλ: γαιιηθά, γεξκαληθά, ηζπαληθά.
Έιεγρνο ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο:
• Γλψζε ηνπ εθδνηηθνχ ρψξνπ (εθδνηηθνί νίθνη, ζπιινγηθνί θνξείο, ζεζκνί θ.ιπ.) ζηελ Διιάδα
θαη ην εμσηεξηθφ.
• Γλψζε ησλ ζεκεξηλψλ ηάζεσλ ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ.
• Δδξαησκέλε επηθνηλσλία κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ.
• Ιθαλφηεηα πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην νκάδαο.
3. Γηα ηε πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Καιιηηερληθνύ επηκειεηή εθζεζηαθώλ ρώξσλ (ΚΧΓ. Α.3)
Διάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα (κε πξνζθφκηζε θαηάιιεισλ δηθαηνινγεηηθψλ):
Πηπρηνχρνο Α.Δ.Ι. κε 4εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ θαιιηηερληθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε εθζέζεσλ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ εζληθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο. Καιή γλψζε
αγγιηθψλ.
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Έιεγρνο ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο:
• Ιθαλφηεηα πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην νκάδαο.
• Γλψζε ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζηνλ εθζεζηαθφ ζρεδηαζκφ.
4. Γηα ηε πιήξσζε ηεο ζέζεο: Τπεύζπλνο Γηνξγάλσζεο Πνιηηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
(ΚΧΓ. Γ.1)
Διάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα (κε πξνζθφκηζε θαηάιιεισλ δηθαηνινγεηηθψλ):
Πηπρηνχρνο Α.Δ.Ι. κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3)
αλάινγεο δηνξγαλψζεηο. Καιή γλψζε αγγιηθψλ. Δπηζπκεηή ε γλψζε κηαο επηπιένλ γιψζζαο
κεηαμχ ησλ: γαιιηθά, γεξκαληθά, ηζπαληθά.
Έιεγρνο ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο:
• Γλψζε ηνπ εθδνηηθνχ ρψξνπ (εθδνηηθνί νίθνη, ζπιινγηθνί θνξείο, ζεζκνί θ.ιπ.) ζηελ Διιάδα
θαη ην εμσηεξηθφ.
• Άξηζηε γλψζε ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο ινγνηερλίαο.
• Γλψζε ησλ ζεκεξηλψλ ηάζεσλ ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ.
• Ιθαλφηεηα πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην νκάδαο.
5. Γηα ηε πιήξσζε ηεο ζέζεο: Τπεύζπλνο Γηνξγάλσζεο Δθδειώζεσλ γηα ην Παηδηθό,
Δθεβηθό, Δθπαηδεπηηθό Βηβιίν (ΚΧΓ. Γ.2)
Διάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα (κε πξνζθφκηζε θαηάιιεισλ δηθαηνινγεηηθψλ):
Πηπρηνχρνο Α.Δ.Ι. κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3)
αλάινγεο δηνξγαλψζεηο. Καιή γλψζε αγγιηθψλ. Δπηζπκεηή ε γλψζε κηαο επηπιένλ γιψζζαο
κεηαμχ ησλ: γαιιηθά, γεξκαληθά, ηζπαληθά.
Έιεγρνο ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο:
• Γλψζε ηνπ εθδνηηθνχ ρψξνπ (εθδνηηθνί νίθνη, ζπιινγηθνί θνξείο, ζεζκνί θ.ιπ.) ζηελ Διιάδα
θαη ην εμσηεξηθφ.
• Γλψζε ησλ ζεκεξηλψλ ηάζεσλ ζην παηδηθφ, εθεβηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ βηβιίν.
• Ιθαλφηεηα πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην νκάδαο.
ΙV. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά ζρεηηθφ θάθειν,
φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ν νπνίνο ζα πεξηέρεη
αίηεζε ζπκκεηνρήο καδί κε ηα απαηηνχκελα γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ, ησλ ινηπψλ
ηδηνηήησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο δηθαηνινγεηηθά, πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα (π.ρ.
βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ, δηπιψκαηα μέλσλ γισζζψλ, πηπρία θ.ιπ.), ζηα γξαθεία ηνπ Διιεληθνχ
Ιδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ ζηελ Αζήλα (ηξαηεγνχ Καιιάξε 50, 154 52 Παιαηφ Ψπρηθφ, Αζήλα),
θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη ψξεο 10.00-14.00. Eίλαη δεθηά θαη απιά
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ θάζε είδνπο έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή απφ πξσηφηππεο
βεβαηψζεηο νη νπνίεο θέξνπλ ζθξαγίδα επηθχξσζεο απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή.
Ο/Η ππνςήθηνο/α κπνξεί λα βξεη ηελ Αίηεζε πκκεηνρήο/Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Διιεληθνχ Ιδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ (βι. Νέα/Πξνθεξχμεηο).
Η εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά απνδεηθλχεηαη απφ ηε
ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ
αληηθεηκέλνπ ζχκβαζεο. Η ζψξεπζε θσδηθψλ δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζχκβαζεο ζε κία ή
πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθχξσζε φισλ ησλ
αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε απφ ηνλ εξγνδφηε είηε κε έλζεκα ή
βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ. ρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ θσηναληηγξάθσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη
παξαπάλσ.
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Όινη νη μελφγισζζνη ηίηινη μέλσλ γισζζψλ, ζπνπδψλ θ.ιπ., θαζψο θαη ηπρφλ μελφγισζζεο
βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Δίλαη δεθηέο θαη απιέο επθξηλείο θσηνηππίεο απφ πξσηφηππα πηπρία
ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, ηα νπνία θέξνπλ ζθξαγίδα επηθχξσζεο
απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή.
V. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο καδί κε ηα αηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (ζηα γξαθεία ηνπ
Διιεληθνχ Ιδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ) ιήγεη ηελ Πέκπηε 27 Ινπιίνπ 2017 θαη ώξα 14.00.
VI. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ην Διιεληθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ κεηά απφ αμηνιφγεζε
ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο. Καηαξρήλ ζα ειεγρζεί ε
εθπιήξσζε ησλ πξνζφλησλ πνπ απνδεηθλχνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαηάιιεισλ
δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηνπ θεθαιαίνπ
«ΙΙΙ. Πξνζφληα Τπνςεθίσλ», θαη ζα απνθιεηζηνχλ νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα
αλαθεξφκελα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα. ηε ζπλέρεηα, νη αηηήζεηο ζα αμηνινγεζνχλ,
βάζεη ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ:

Κξηηήξην

πληειεζηήο ηάζκηζεο

1

πλάθεηα εκπεηξίαο

65%

2

Ξέλεο γιψζζεο

10%

3

Πξνζφληα πνπ ειέγρνληαη ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο

25%

ΤΝΟΛΟ

100%

1.
Ωο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή ε άζθεζε επαγγέικαηνο ζηα αληηθείκελα πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε
θσδηθφ αληηθεηκέλνπ ζχκβαζεο ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε. Η ζπλάθεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ
ππνςεθίνπ αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, κε ειάρηζην ηηο 25 κνλάδεο, ηηο νπνίεο ιακβάλεη ε
ζηνηρεησδψο ζπλαθήο εκπεηξία, θαη κέγηζην ηηο 100 κνλάδεο, πνπ ιακβάλεη ε απνιχησο
ζπλαθήο εκπεηξία.
2.
Η βαζκνιφγεζε σο πξνο ην θξηηήξην ηεο μέλεο γιψζζαο αθνξά γιψζζα πάλσ απφ ην
επίπεδν θαη πέξα απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο, κεηαμχ ησλ αθνινχζσλ: αγγιηθά, γαιιηθά,
γεξκαληθά, ηζπαληθά. Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη σο εμήο: ν ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο ζχκθσλα
κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, κε κέγηζην φξην ηηο 10.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ ηζρχνπλ νη πιένλ πξφζθαηεο νδεγίεο ηνπ ΑΔΠ
(δηαζέζηκεο ζην: https://www.asep.gr).
ΓΝΩΗ
ΜΟΝΑΓΔ

ΑΡΙΣΗ

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

5

4

3
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3.
ε ζπλέληεπμε ζα θιεζνχλ νη 3 επηθξαηέζηεξνη αλά αληηθείκελν ζχκβαζεο, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο σο πξνο ηα πξνζφληα πνπ απνδεηθλχνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε
δηθαηνινγεηηθψλ.
Δάλ γηα θάπνην αληηθείκελν ζχκβαζεο ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί
είλαη κηθξφηεξνο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ, ζηε ζπλέληεπμε ζα θιεζνχλ φινη νη ππνςήθηνη
πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί.
VII. ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ
χληνκε πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο θαη
νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε http://hfcworldwide.org/athens/, ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο θαζψο θαη ζηε Γηαχγεηα.
Αλάξηεζε πηλάθσλ
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ
επηηπρόλησλ ππνςεθίσλ ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο, ελψ ζα ζπληαρζνχλ αληίζηνηρα ζρεηηθά
πξαθηηθά αλάξηεζεο ηα νπνία ζα ππνγξαθνχλ απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Οη
πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ επηηπρφλησλ ζα αλαξηεζνχλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο
http://hfc-worldwide.org/athens/, θαζψο θαη ζηε Γηαύγεηα. 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
ρξφλνπ ή κε ζχκβαζε έξγνπ.
Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε
ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξέα, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ
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 Ίδξπκα Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ελζηάζεηο θαηά 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 Διιεληθνχ
Ιδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ ζηελ Αζήλα (Π. Ψπρηθφ) θαη γηα λα εμεηαζηεί πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβόινπ ζαξάληα επξώ (€40) πνπ εθδίδεηαη απφ Γεκφζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).
Η έλζηαζε ζα θξηζεί ακεηάθιεηα απφ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Διιεληθνύ Ιδξύκαηνο
Πνιηηηζκνύ εληόο 10 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.
Ο Πξόεδξνο,
Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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