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Αζήλα, 12/07/2017

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 02/2017
Σο Ν.Π.Ι.Γ. με ηην επυνςμία «ΙΓΡΤΜΑ ΜΙΥΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»
έσονηαρ ςπότη:
1.

Σν Π.Γ ΦΔΚ/Β347/17.02.2004 έγθξηζεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ Ιδξχκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο,
φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο 9εο Απξηιίνπ 2014 (ΦΔΚ
1006/22.4.2014), θαζψο επίζεο θαη ην άξζξν 27 ηνπ λ. 3259/2004 θαη ην λ. 1610/1986.

2.

ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ιδξχκαηνο ηεο 17εο/02/2017 πεξί αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Γ..,
αλάζεζεο δηαρεηξηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη νξηζκνχ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ,

3.

ηελ Πξφζθιεζε ηνπ Π.Δ.Π. «Αηηηθή» κε θσδ. ΑΣΣ038/30.09.2016, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη (4ε Σξνπνπνίεζε α.π. 1137/31.03.2017),

4.

ηελ κε αξηζκ. 110427/ ΔΤΘΤ/1020/2016 (ΦΔΚ Β’ 3521/1.11.2016) «Σξνπνπνίεζε θαη
αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β' 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο
«Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη
λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ
Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ
αμηνιφγεζεο πξάμεσλ»,

5.

Σελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ιδξχκαηνο ηεο 11εο/11/2016 γηα ηελ έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο γηα
έληαμε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 ηεο Πξάμεο ππφ ηνλ ηίηιν
«ΚΑΘΙΔΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΘΔΜΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ» ζην
πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο ηνπ Π.Δ.Π. «Αηηηθή» 2014-2020 (θσδ. Πξφζθιεζεο ΑΣΣ038/30.09.2016,
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη),

6.

ηελ απφ 08/06/2017 απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ Τινπνίεζε κε Ίδηα Μέζα (ΑΤΜΙΜ) ηνπ Τπνέξγνπ
«Καζηέξσζε θαη Πξνβνιή Γηεζλψλ Θεζκψλ χγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ ζηελ Αηηηθή»
ηεο
πξναλαθεξφκελεο Πξάμεο, ε νπνία πξνηείλεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014 –
2020» θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ Ο.Π.. 5003228,

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ νθηψ (8) ζπλεξγαηψλ γηα ηελ
θάιπςε επνρηθψλ θαη παξνδηθψλ αλαγθψλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ «Απσαίο Γπάμα:
Γιεπιζηημονικέρ και Για-καλλιηεσνικέρ Πποζεγγίζειρ» (ζην εμήο Α.Γ.Γ.Κ.Π.), ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο
«ΚΑΘΙΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΘΔΜΧΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ», ε
νπνία πξνηείλεηαη πξνο έληαμε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ
αλαθεξφκελνπ παξαθάησ, αλά εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ κε ηα αληίζηνηρα
θαζήθνληα θαη ηα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη πξφζζεηα) πξνζφληα.
Η παξνχζα ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο, θαζψο επίζεο θαη
παξαηεξήζεσλ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.
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Ι.

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΘΔΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΚΧΓΙΚΟ

ΣΙΣΛΟ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘ
ΜΟ

Τ.1

Τπεχζπλνο ζθελήο & ηερληθψλ
ιεηηνπξγηψλ

1

ΒΦΧ.1

Βνεζφο εθηέιεζεο θσηηζκψλ Α

1

ΒΦΧ.2

Βνεζφο εθηέιεζεο θσηηζκψλ Β

1

ΒΠΗ.1

Βνεζφο πξνβνιψλ & ερνιεςίαο Α

1

ΒΤΓ.1

Βνεζφο πινπνίεζεο δξάζεσλ Α

1

ΒΤΓ.2

Βνεζφο πινπνίεζεο δξάζεσλ Β

1

ΒΤΓ.3

Βνεζφο πινπνίεζεο δξάζεσλ Γ

1

ΒΤΓ.4

Βνεζφο πινπνίεζεο δξάζεσλ Γ

1

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΥΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΤΜΒΑΗ

1 κήλαο
(1-30/9/2017)
1 κήλαο
(1-30/9/2017)
1 κήλαο
(1-30/9/2017)
1 κήλαο
(1-30/9/2017)
0,5 κήλαο
(14-30/9/2017)
0,5 κήλαο
(14-30/9/2017)
0,5 κήλαο
(14-30/9/2017)
0,5 κήλαο
(14-30/9/2017)

ΜΔΓΙΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ ΑΜΟΙΒΗ
ΤΜΒΑΗ
(ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔ
ΝΧΝ ΜΙΘΧΝ, ΠΑΗ
ΦΤΔΧ ΔΠΙΓΟΜΑΣΧΝ,
ΓΧΡΧΝ, ΔΙΦΟΡΧΝ,
ΦΟΡΧΝ & ΛΟΙΠΧΝ
ΚΡΑΣΗΔΧΝ)

έσο θαη 1.300,00 €
έσο θαη 1.200,00 €
έσο θαη 1.200,00 €
έσο θαη 1.200,00 €
έσο θαη 600,00 €
έσο θαη 600,00 €
έσο θαη 600,00 €
έσο θαη 600,00 €

Σφπνο εξγαζίαο: Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Ιδξχκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Πεηξαηψο 206, Αζήλα 17778
Τπνγξακκίδεηαη φηη ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ακνηβέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηπρφλ ππεξσξίεο γηα εξγαζία
ηα αββαηνθχξηαθα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο, δηνξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο
Πξάμεο, ην λφκηκν πνζνζηφ ηνπ επηδφκαηνο αδεηψλ θαη δψξσλ αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν
κηθηφο κηζζφο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ απνδίδεη ην Ίδξπκα ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, θάζε
θφξνο, ηέινο, ή/θαη θάζε άιιε θξάηεζε, δειαδή ην αλαγξαθφκελν πνζφ είλαη ην ηειηθφ ζπλνιηθφ θφζηνο
εξγαδφκελνπ.
ΙΙ.

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΠΡΑΞΗ

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαπηζησζεί -κέζα απφ κηα ζεηξά εξεπλψλ, κειεηψλ, αιιά θαη ζηαηηζηηθψλ
απεηθνλίζεσλ δηεζλψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ- ε ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία ηεο αλαπηπμηαθήο
δηάζηαζεο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη κνλνδηάζηαηα απφ ηελ κεηξήζηκε θαη απμαλφκελε
νηθνλνκηθή ηνπ «αληαπνδνηηθφηεηα» (ππφ ηελ έλλνηα ηεο αξηζκεηηθήο απνηχπσζεο ηεο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο – αληαιιαγήο - θαηαλάισζεο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ). Σα πιένλ ζεκαληηθά ζηνηρεία
ηεο αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο ε πξνζσπηθή νινθιήξσζε θαη ηαπηφηεηα, ε θνηλσληθή
ζπλεξγαζία, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε έθθξαζε, ν δηάινγνο θαη ε επηθνηλσλία, αλαγλσξίδνληαη πιένλ σο
παξάγνληεο εμαηξεηηθά δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο θνηλσλίεο θαη ηα άηνκα, πνπ εμ νξηζκνχ είλαη αδχλαην λα
πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ο πνιηηηζκφο, ζην βαζκφ ινηπφλ πνπ θαιιηεξγεί θαη ελδπλακψλεη ηα αηζζήκαηα
ηαπηφηεηαο, ζπιινγηθφηεηαο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο πνπ ζπληζηνχλ απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, απνηειεί φρη κφλνλ ηνλ πιένλ
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ψζεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηνλ θπξηφηεξν θαηαιχηε
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.
ην εηδηθφηεξν πεδίν ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ην
ζπλερψο αλαπηπζζφκελν ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνχο βηνκεραλίαο παξαγσγήο θηλεκαηνγξάθνπ, κε ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή δεκηνπξγία γηα παηδηά θαη εθήβνπο λ’ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θαη ηδηαίηεξν θνκκάηη ηεο
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θηλεκαηνγξαθηθήο έθθξαζεο θαη παξαγσγήο πνπ ήδε αξηζκεί έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ θεζηηβάι
δηεζλψο. Σελ ίδηα ζηηγκή γλσξίδνπκε θαιά πσο ε κειέηε ησλ έξγσλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο
βξίζθεηαη δηαξθψο ζην πξνζθήλην ηεο παγθφζκηαο πλεπκαηηθήο δσήο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην πιήζνο ησλ
κειεηψλ, ησλ κεηαθξάζεσλ, ησλ εθδφζεσλ, ησλ ζπλεδξίσλ αιιά θαη ησλ παξαζηάζεσλ. Απφ ηα είδε ηεο,
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξαηεξείηαη –δηεζλψο– γηα ην Αξραίν Γξάκα.
Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ε επθαηξία γηα ηελ Διιάδα –θαη ηδίσο γηα ηελ Αηηηθή- εληνπίδεηαη ζηελ
ζέζπηζε πξνγξακκάησλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο, ζηε δεκηνπξγία θη ελδπλάκσζε Θεζκψλ Γηεζλνχο Δκβέιεηαο
θαη ζηελ πνιχκνξθε πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηφζν απηφλνκα, φζν θαη σο ζθέινο κηαο
ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο.
Η Πξάμε, αμηνπνηψληαο ηα ηζρπξά πιενλεθηήκαηα ηεο Αηηηθήο ζην πεδίν ηνπ επξχηεξνπ πνιηηηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο / απνζέκαηνο, ζπλίζηαηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ θαζηέξσζε θαη πξνβνιή ηνπ Θεζκνχ
«Απσαίο Γπάμα: Γιεπιζηημονικέρ και Για-καλλιηεσνικέρ Πποζεγγίζειρ». Ο Θεζκφο απνηειεί
ζπλέρεηα, αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ Έξγνπ «Αξραίν Γξάκα: επηξξνέο θαη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο»,
πνπ πινπνηήζεθε κε εμαηξεηηθή επηηπρία ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 (Π.Δ.Π. «Αηηηθή»). πλίζηαηαη
ζηελ πξαγκάησζε ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο πνπ ελεξγνπνηεί θαη παξνπζηάδεη «παξάδνμεο» ζπλέξγεηεο ηέρλεο
θαη επηζηεκψλ πνπ εθθηλνχλ απφ ην Αξραίν Γξάκα, βαζίδεηαη ζε ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο (δηαθνξεηηθφο αλά
έηνο) θαη ζπλνκηιεί κε ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο.
Δλζσκαηψλεη πςειφ βαζκφ θαηλνηνκίαο, δεδνκέλνπ φηη έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα επεθηείλεη ηνλ ήδε
πθηζηάκελν ζπληεηαγκέλν θαη πινχζην πξνβιεκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ηε ζεαηξηθή πξαγκάησζε ηνπ Αξραίνπ
Γξάκαηνο θαη ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο αλαπαξάζηαζεο ηνπ. Αλνίγνληαο ηνλ ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη
επηρεηξψληαο ηηο «παξάδνμεο» ζπλέξγεηεο ηερλψλ θαη επηζηήκεο, ζηνρεχεη λα ελδπλακψζεη θαη λα
εκπινπηίζεη ηελ πξφζιεςε ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο κέζα απφ ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο ζηνλ 21ν αηψλα.
Ο ζεκαηηθφο άμνλαο πνπ έρεη επηιεγεί γηα ην έηνο 2017, είλαη:
●

Urbanism (αζηηθή θνπιηνχξα, αζηηθή ζπκπεξηθνξά, αζηηθφο ζρεδηαζκφο, αζηηθή αλάπιαζε, ρσξηθφο
κεηαζρεκαηηζκφο –). Ο άμνλαο απηφο, ζπληζηά έλαλ δηαξθψο εμειηζζφκελν δηεπηζηεκνληθφ θιάδν,
γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ζηνλ δηάινγν λα δηεπξχλεηαη θαη λ’ αλαλεψλεηαη ζπλερψο. Σν Αξραίν Γξάκα
ζπκβαίλεη ζηε δεκνθξαηηθή πφιε-θξάηνο. Πνηά είλαη φκσο ε ζχγρξνλε πφιε; Πνηεο νη δπλακηθέο θαη
νη ζπγθξνχζεηο ηεο; Πνηεο νη θνηλφηεηεο θαη νη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο; Δξσηήκαηα (κεηαμχ
άιισλ) πνπ ζέηεη εληαηηθά ν επηζηεκνληθφο απηφο θιάδνο.

Οη ηξεηο επηιεγκέλεο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο είλαη:
●

Παπαζηαηικέρ Σέσνερ (Θέαηπο και Γπαμαηοςπγία)
Δίλαη καθξά ε παξάδνζε δηαζθεπήο ησλ θσκηθψλ θαη ηξαγηθψλ θεηκέλσλ απφ δξακαηνπξγνχο γηα ην
ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηε ινγνηερλία, ηάζε πνπ αλζεί κέρξη θαη ζήκεξα. ηνλ 20ν αηψλα
ζπνπδαίνη θαιιηηέρλεο θαηαπηάζηεθαλ κε απηφ, παξαδίδνληαο καο έξγα, εμαίζηαο δχλακεο, πνπ
δηαζθεπάδνπλ ηα ηξαγηθά έξγα, θάλνληαο ηα λα ζπλνκηιήζνπλ κε ην παξφλ. ε παξφκνηα θαηεχζπλζε
θηλείηαη θαη ε δξακαηνπξγία ηνπ 21νπ αηψλα. Παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ ε λέα παξαγσγή
ιφγνπ, ε δηεξεχλεζε ηεο δπλακηθήο θαη ηεο έθθξαζεο ησλ κχζσλ ζηελ επνρή καο. Απνηειεί δε
θνξπθαία αμίσζε λα κελ εμνξηζηεί ν ιφγνο θαη ε πνίεζε ζην φλνκα ηεο «ηερλνινγηθνπνίεζεο» θαη
ζεηηθνπνίεζεο ησλ θνηλσληψλ καο. Ο ιφγνο ρξεηάδεηαη λα παξακείλεη θνκβηθφο ζπλνκηιεηήο.

●

Οπηικοακοςζηικέρ ηέσνερ (Νέα μέζα και τηθιακή ηεσνολογία)
Όιν θαη πεξηζζφηεξνη θαιιηηέρλεο πεηξακαηίδνληαη θαη ελζσκαηψλνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο ηα ςεθηαθά
κέζα, ηε δηάδξαζε κε ηνλ αζηηθφ ρψξν, θαηαζθεπάδνπλ εκβπζηζηηθά πεξηβάιινληα, πβξηδηθέο
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ςεθηαθά είδσια, ελψ άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πφιε σο θακβά/ζθελή ηεο
ηέρλεο ηνπο: δξάζεηο ζηνλ δεκφζην ρψξν, ερεηηθνί πεξίπαηνη, νπηηθναθνπζηηθέο μελαγήζεηο,
ραξηνγξάθεζε (mapping). Έρεη ζπλεπψο πξνζηηζέκελε αμία λα κειεηεζεί ζήκεξα ην Αξραίν Γξάκα,
κέζα απφ ηηο νπηηθέο ηεο ςεθηαθήο «γξαθήο», κε ην ηδηαίηεξν, δηαξθψο αλαπηπζζφκελν, αιγνξηζκηθφ
αιθάβεηφ ηεο.
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●

Καλέρ Σέσνερ (Δικαζηικά)
Δπηιέγεηαη σο ηξίηε θαιιηηερληθή πξαθηηθή, απηή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ: δσγξαθηθή, γιππηηθή,
κεηθηά κέζα, εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ρψξν, πνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε εμέιημε,
αμηνπνηψληαο θαη ελζσκαηψλνληαο λέα εθθξαζηηθά κέζα.

πλνπηηθά, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ «Αξραίν Γξάκα: Γηεπηζηεκνληθέο θαη Γηα-θαιιηηερληθέο Πξνζεγγίζεηο»,
γηα ην 2017 πεξηιακβάλνληαη:
1. ε παξνπζίαζε 3 ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ,
2. ε παξνπζίαζε εηθαζηηθνχ γεγνλφηνο,
3. ε δηνξγάλσζε θχθινπ εκηλαξίσλ – Δξγαζηεξίσλ,
4. ε δηνξγάλσζε Γηεζλέο Forum,
5. ε αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ζεζκνχ.
ΙΙΙ.

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ

Σα βαζηθά θαζήθνληα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.
Κυδ. Τ.1: Ο Τπεχζπλνο ζθελήο θαη ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ έρεη σο θχξηα θαζήθνληα:
●

ζπγθεληξψλεη θαη ζπζηεκαηνπνηεί ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ πινπνίεζεο ησλ
δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ Α.Γ.Γ.Κ.Π. (παξαζηάζεηο, εκηλάξην, work shops, εηθαζηηθφ γεγνλφο θαη
Γηεζλέο Forum),

●

πινπνηεί ηνλ ζρεδηαζκφ νξγάλσζεο ηνπ ζθεληθνχ ρψξνπ γηα ηηο δνθηκέο θαη παξαζηάζεηο, ζχκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο ηνπ ζθελνζέηε, ηνπ ζθελνγξάθνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ
ππεχζπλνπ ηνπ Ιδξχκαηνο (ηνπνζέηεζε – πξνζαξκνγή ζθεληθνχ θαη ζθεληθψλ ζηνηρείσλ θαη ηερληθή
ππνζηήξημε),

●

επηκειείηαη ησλ αλαγθαίσλ πιηθν-ηερληθψλ πξνζαξκνγψλ θαη βειηηψζεσλ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ
ρψξσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δνθηκψλ θαη παξαζηάζεσλ, ηνπ εκηλαξίνπ, ησλ work
shops, ηνπ εηθαζηηθνχ γεγνλφηνο θαη ηνπ Γηεζλνχο Forum,

●

ρεηξίδεηαη ηα ηερληθά ζπζηήκαηα θαη ηδίσο απηά ηεο ζθελήο (εγθαηαζηάζεηο, θνλζφια ρεηξηζκνχ stage
manager, θιπ.) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ,

●

επηκειείηαη ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο
ησλ ζθεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ
Θεζκνχ.

Γηάξθεηα ζχκβαζεο: απφ 01/09/2017 έσο θαη 30/09/2017 (ζχλνιν έλαο κήλαο).
Κυδ. ΒΦΧ.1 και ΒΦΧ.2: Οη βνεζνί εθηέιεζεο θσηηζκψλ έρνπλ σο θχξηα θαζήθνληα:
●

πινπνηνχλ ην ζρεδηαζκφ θσηηζκψλ γηα ηηο παξαζηάζεηο θαη ην εηθαζηηθφ γεγνλφο ηνπ Θεζκνχ
Α.Γ.Γ.Κ.Π, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο ηνπ ζρεδηαζηή θσηηζκψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ
ηερληθνχ ππεχζπλνπ ηνπ Ιδξχκαηνο (εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε),

●

ρεηξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ (θσηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θνλζφιεο ρεηξηζκνχ, θιπ.) θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ Α.Γ.Γ.Κ.Π.,

●

επηκεινχληαη ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη ελδερφκελσλ αλαγθψλ
απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ ζηνλ θσηηζηηθφ εμνπιηζκφ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο θαη
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ.

Γηάξθεηα ζχκβαζεο έθαζηνπ βνεζνχ θσηηζκψλ: απφ 01/09/2017 έσο θαη 30/09/2017 (ζχλνιν έλαο κήλαο
γηα θάζε βνεζφ).
Κυδ. ΒΠΗ.1: Ο βνεζφο πξνβνιψλ θαη ερνιεςίαο έρεη σο θχξηα θαζήθνληα:
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●

πινπνηεί ηνλ ζρεδηαζκφ πξνβνιψλ θαη ερνιεςίαο γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ
Α.Γ.Γ.Κ.Π., ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ππεχζπλνπ ηνπ
Ιδξχκαηνο θαη ηνπ ζρεδηαζηή ερνιεςίαο (εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε),

●

ρεηξίδεηαη ηα ζπζηήκαηα πξνβνιψλ θαη ερνιεςίαο (εγθαηαζηάζεηο, θνλζφιεο ρεηξηζκνχ θαη
κεραλήκαηα πξνβνιψλ) ηνπ ζεάηξνπ - ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ, θηλεκαηνγξάθνπ, video room, black
box θαη εθζεζηαθψλ ρψξσλ), θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ
Θεζκνχ,

●

επηκειείηαη ηεο ερνιεςίαο θαηά ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ηνπ Γηεζλνχο Forum,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άξηηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαθξαζηηθνχ θέληξνπ – ζπζηεκάησλ
δηεξκελείαο,

●

επηκειείηαη ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη ελδερφκελσλ αλαγθψλ
απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ ζηνλ εμνπιηζκφ πξνβνιψλ θαη ήρνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ.

Γηάξθεηα ζχκβαζεο: απφ 01/09/2017 έσο θαη 30/09/2017 (ζχλνιν έλαο κήλαο).
Κυδ. ΒΤΓ.1, 2, 3 & 4: Οη βνεζνί πινπνίεζεο δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ Α.Γ.Γ.Κ.Π., έρνπλ σο θχξηα θαζήθνληα:
●

έρνπλ ηελ επζχλε ηεο πξνεηνηκαζίαο, γεληθήο επηζηαζίαο θαη επνπηείαο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ θαηά πεξίπησζε θαηακεξηζκφ
αξκνδηνηήησλ,

●

επηκεινχληαη ηεο άξηηαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ αλαγθαίσλ
δηεπζεηήζεσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ δνθηκψλ, ησλ παξαζηάζεσλ, ηνπ
εκηλαξίνπ, ησλ work shops, ηνπ εηθαζηηθνχ γεγνλφηνο θαη ηνπ Γηεζλνχο Forum,

●

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνδνρή θαη ηαμηζεζία ηνπ θνηλνχ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εηθαζηηθνχ
γεγνλφηνο, ηνπ Γηεζλνχο Forum θαη παξνπζίαζεο ησλ παξαζηάζεσλ.

Γηάξθεηα ζχκβαζεο έθαζηνπ βνεζνχ πινπνίεζεο δξάζεσλ: απφ 14/09/2017 έσο θαη 30/09/2017 (ζχλνιν
έλαο 0,5 κήλαο γηα θάζε βνεζφ).
ΙV.

ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

ΙV.1 ΓΔΝΙΚΑ
ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ -

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ TΧΝ

1. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαηά πεξίπησζε
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.
2. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε – Ν.3528/2007).
3. Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή λα είλαη ππήθννη ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε βαζηθή
πξνυπφζεζε ηελ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
4. Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε πξσηφηππε βεβαίσζε απφ ηνλ εξγνδφηε ή αληίγξαθν απηήο
επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν, πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν αληίγξαθν αληίζηνηρεο ζχκβαζεο
(ζπλνδεπφκελν νπσζδήπνηε απφ εχινγν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εθηέιεζήο ηεο), θαζψο επίζεο κε αληίγξαθν
θάξηαο ελζήκσλ απφ ηελ νπνία νπσζδήπνηε λα πξνθχπηεη ν εξγνδφηεο, ε εηδηθφηεηα θαη ε δηάξθεηα
απαζρφιεζεο.
5. Οη ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, είλαη ζέζεηο πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ζπλεπψο αζχκβαηεο κε άιιε παξάιιειε απαζρφιεζε.
ΙV.2

ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

1.

Ο Τπεύθςνορ ζκηνήρ και ηεσνικών λειηοςπγιών (Κυδ. Τ.1)

Μνξθσηηθφ επίπεδν
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●

ηνπιάρηζηνλ απφθνηηνο ιπθείνπ

●

απφθνηηνο αλαγλσξηζκέλεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν

●

θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο

Δξγαζηαθή εκπεηξία
●

απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζηηο ζεαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζθελήο, ηδίσο ζε θνξείο / ρψξνπο /
δηνξγαλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ & απαηηήζεσλ (θαη’ ειάρηζηνλ 1 θνξέαο /ρψξνο & 2 δηνξγαλψζεηο).

●

απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε θαζήθνληα stage manager, ηδίσο ζε θνξείο / ρψξνπο /
δηνξγαλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ & απαηηήζεσλ (θαη’ ειάρηζηνλ 1 θνξέαο /ρψξνο & 2 δηνξγαλψζεηο).

Γεμηφηεηεο
●

απνδεδεηγκέλε γλψζε / δεμηφηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ζθεληθψλ
απηνκαηηζκψλ

●

άξηζηε ελεκέξσζε γηα ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηνπ αληηθεηκέλνπ.

2.

Βοηθοί εκηέλεζηρ θυηιζμών (Κυδ. ΒΦΧ.1 και ΒΦΧ.2)

Μνξθσηηθφ επίπεδν
●

ηνπιάρηζηνλ απφθνηηνο ιπθείνπ

●

απφθνηηνο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ειεθηξνιφγσλ – ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ

●

θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο

Δξγαζηαθή εκπεηξία
●

απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν, ηδίσο ζε θνξείο / ρψξνπο / δηνξγαλψζεηο πςεινχ
επηπέδνπ θαη απαηηήζεσλ (θαη’ ειάρηζηνλ 1 θνξέαο /ρψξνο & 2 δηνξγαλψζεηο).

Γεμηφηεηεο
●

απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη πξαθηηθή εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ελαέξηαο ηνπνζέηεζεο θαη εζηίαζεο
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (rigging)

●

άξηζηε ελεκέξσζε γηα ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηνπ αληηθεηκέλνπ

3.

Βοηθόρ πποβολών και ησολητίαρ (Κυδ. ΒΠΗ.1)

Μνξθσηηθφ επίπεδν
●

ηνπιάρηζηνλ απφθνηηνο ιπθείνπ

●

απφθνηηνο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο πάλσ ζηα αληηθείκελα ηεο ερνιεςίαο θαη ησλ πξνβνιψλ

●

θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο

Δξγαζηαθή εκπεηξία
●

απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ, ηδίσο ζε θνξείο
/ ρψξνπο / δηνξγαλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ θαη απαηηήζεσλ (θαη’ ειάρηζηνλ 1 θνξέαο /ρψξνο & 2
δηνξγαλψζεηο).

Γεμηφηεηεο

4.

●

απνδεδεηγκέλε γλψζε / δεμηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δσληαλψλ ερνγξαθήζεσλ
εθδειψζεσλ

●

απνδεδεηγκέλε δεμηφηεηα ζην ρεηξηζκφ ζπζηεκάησλ νπηηθν-αθνπζηηθψλ κέζσλ

●

άξηζηε ελεκέξσζε γηα ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηνπ αληηθεηκέλνπ
Βοηθοί ςλοποίηζηρ δπάζευν ηος Θεζμού Α.Γ.Γ.Κ.Π. (Κυδ. ΒΤΓ.1, 2, 3 & 4)

Μνξθσηηθφ επίπεδν
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●

ηνπιάρηζηνλ απφθνηηνη ιπθείνπ (ζα ζπλεθηηκεζνχλ ελδερφκελεο πξφζζεηεο ζπνπδέο, θαζψο επίζεο
θαη ζπνπδέο ζρεηηθέο κε ην ζεαηξηθφ ρψξν θαη ην Αξραίν Γξάκα)

●

θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο

Δξγαζηαθή εκπεηξία
●

απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζρεηηθφ αληηθείκελν ησλ σο αλσηέξσ βαζηθψλ θαζεθφλησλ
(θαη’ ειάρηζηνλ ζε 2 δηνξγαλψζεηο δηεζλνχο ραξαθηήξα).

Γεμηφηεηεο
●

δπλαηφηεηα πνιχ θαιήο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο

●

ηθαλφηεηα άκεζεο αληίιεςεο, επειημίαο θαη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ζε ζπλζήθεο πίεζεο

●

αληίιεςε ησλ βαζηθψλ νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ πινπνίεζεο ζχλζεηνπ ραξαθηήξα εθδειψζεσλ

V.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ

V1. Τποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ - δικαιολογηηικών
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία θαη κφλν αίηεζε, γηα κηα θαη κφλν ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα –
θσδηθφ ζέζεο. Η ζψξεπζε αηηήζεσλ ελφο ππνςεθίνπ γηα δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο – θσδηθνχο ζέζεσλ, ζε
κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ αθχξσζε
φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απηνχ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
V2. Σπόπορ ςποβολήρ αιηήζευν – δικαιολογηηικών
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζ’ αλαγξάθεηαη
επθξηλψο ν θσδηθφο θαη ν αληίζηνηρνο ηίηινο ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ζα πεξηέρεη απιή αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο,
καδί κε φια ηα απαηηνχκελα γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ, ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα, ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο Μηράιεο
Καθνγηάλλεο, Πεηξαηψο 206, Σαχξνο 177 78, θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη ψξεο 10.00 –
14.00. ηελ εζσθιεηφκελε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λ’ αλαγξάθνληαη ην φλνκα, ην επψλπκν θαη ηα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο επίζεο θαη λ’ απαξηζκνχληαη νλνκαζηηθά φια ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ επηζπλάπηνληαη. Τπνγξακκίδεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά απνδεηθηηθά έγγξαθα, ζα πξέπεη λα
είλαη πξσηφηππα, ή/θαη αθξηβή αληίγξαθα, ή/θαη αληίγξαθα επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή,
φπσο θαηά πεξίπησζε δεηείηαη.
Αλ δελ αλαγξάθεηαη ζην θάθειν ν θσδηθφο θαη ν ηίηινο ηεο εηδηθφηεηαο, ηφηε ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη
απηνκάησο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. ηελ εζσθιεηφκελε αίηεζε ζπκκεηνρήο
ζα πξέπεη λ’
αλαγξάθνληαη ην φλνκα, ην επψλπκν θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο επίζεο θαη λ’
απαξηζκνχληαη νλνκαζηηθά φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ επηζπλάπηνληαη.
Όζνη ελδηαθεξφκελνη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ ηαρπδξνκηθψο, ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, ην θάθειν
ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζχκθσλα κε η’ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππ ‘ φςε ηνπο φηη ν θάθεινο ζα πξέπεη
λα θέξεη απνιχησο επθξηλή ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ ή απφδεημε ηαρπκεηαθνξέα, κε εκεξνκελία έσο θαη ηελ
25ε/07/2017. ε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο θέξεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη
ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα
απνζηαιεί ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Πεηξαηψο 206, 177 78, Σαχξνο, Αζήλα, Διιάδα.
VI.

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο
Μηράιεο Καθνγηάλλεο ζηελ πξναλαθεξφκελε δηεχζπλζε, ιήγεη ηελ 25η Ιοςλίος 2017 και ώπα 14:00.
VII.

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην Γ.. ηνπ
Ι.Μ.Κ., κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο. Καηαξράο ζα
ειεγρζεί ε εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη εξγαζηαθήο
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εκπεηξίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Δηδηθά Πξνζφληα» θαη ζα απνθιεηζηνχλ νη
ππνςήθηνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα. ηε ζπλέρεηα, νη αηηήζεηο ζα
αμηνινγεζνχλ, βάζεη ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ:
1

Δκπεηξία

60%

2

πνπδέο

15%

3

Ξέλεο γιψζζεο

10%

4

Γεμηφηεηεο

15%

ΤΝΟΛΟ

100%

1. Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ε απνδεηθλπφκελε ζπλαθήο επαγγεικαηηθή
απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο, ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή/θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, έγγξαθα ηνπ
δεκνζίνπ φπσο ΦΔΚ, βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζηα
αληηθείκελα πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε εηδηθφηεηα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Δλδερφκελε εζεινληηθή
εξγαζία δελ ζα ιεθζεί ππ’ φςε. Η εκπεηξία βαζκνινγείηαη κε 0,75 ηεο κνλάδαο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο
80 κήλεο, δειαδή κε κέγηζην φξην ηηο 60 κνλάδεο.
2. ε φ,ηη αθνξά ηηο ζπνπδέο, ζα αμηνινγεζνχλ κε κνλάδεο απφ 1 έσο 5 ε ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηα
θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, κε κνλάδεο απφ 1 έσο 5 ην
επίπεδν εθπαίδεπζεο (ηερλνινγηθή, παλεπηζηεκηαθή, κεηαπηπρηαθή) θαη απφ 1 έσο 5 ην επίπεδν ηεο
βαζκνινγίαο ηνπ αλσηέξνπ πιένλ ζπλαθνχο ηίηινπ ζπνπδψλ. Μέγηζην φξην είλαη νη 15 κνλάδεο θαη ζα
βαζκνινγείηαη ε αλψηεξε βαζκίδα ζπλαθνχο εθπαίδεπζεο θάζε ππνςεθίνπ.
3. Η βαζκνιφγεζε σο πξνο ην θξηηήξην ηεο μέλεο γιψζζαο, αθνξά κφλνλ ζηε δεηνχκελε μέλε γιψζζα θαη
γίλεηαη σο εμήο: ν ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, κε κέγηζην φξην ηηο
10 κνλάδεο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ ηζρχνπλ νη πιένλ πξφζθαηεο νδεγίεο ηνπ ΑΔΠ
(https://www.asep.gr).
ΓΝΩΗ:
ΜΟΝΑΓΔ:

ΑΡΙΣΗ

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ
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7

5

4.

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ μέλεο γιψζζαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απαξαηηήησο απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή επηθπξσκέλε απφ δηθεγφξν. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα
ιεθζνχλ ππ’ φςε.

5.

Η βαζκνιφγεζε σο πξνο ην θξηηήξην ησλ δεμηνηήησλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο σο πξνο ηα θξηηήξηα εκπεηξίαο, ζπνπδψλ θαη μέλσλ γισζζψλ. Η
βαζκνιφγεζε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ έσο ηξεηο
επηθξαηέζηεξνη ππνςήθηνη αλά εηδηθφηεηα, εθφζνλ ε δηαθνξά ζηε βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ
απηψλ, σο πξνο ηα θξηηήξηα εκπεηξίαο, ζπνπδψλ θαη μέλσλ γισζζψλ, δελ ππεξβαίλεη ηηο 10 κνλάδεο.
Δάλ γηα θάπνηα εηδηθφηεηα ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί είλαη κηθξφηεξνο
ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ, ζηε ζπλέληεπμε ζα θιεζνχλ νη ελαπνκείλαληεο ππνςήθηνη γη’ απηή ηελ
εηδηθφηεηα.

ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:
Γλσζηνπνηείηαη φηη γηα ηελ ηειηθή επηινγή ππνςεθίσλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή βαζκνινγία ζα ηεξεζεί απζηεξά
ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ.
VIII. ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ
Η παξνχζα ζα δεκνζηεπζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιδξχκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ζηελ δηεχζπλζε
www.mcf.gr. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα εζληθήο εκβέιεηαο
«ΔΦΗΜΔΡΙ ΓΗΜΟΠΡΑΙΩΝ & ΠΛΗΣΗΡΙΑΜΩΝ».
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Ανάπηηζη πίνακα επιλογήρ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο θα αναπηήζει ηον
πίνακα με ηα ονόμαηα αςηών πος επελέγηζαν για κάθε ειδικόηηηα, ζηελ έδξα ηνπ ζηελ παξαπάλσ
δηεχζπλζε, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Ο πίλαθαο ζα αλαξηεζεί επίζεο θαη
ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιδξχκαηνο. Σν Ίδξπκα πξνζιακβάλεη ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ην
έθηαθην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπ
πίλαθα. Σπρφλ αναμόπθυζη ηνπ πίλαθα βάζεη θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ, ζα εθηειείηαη ςποσπευηικά απφ ην
θνξέα, ελψ ιχεηαη ε ζπλεξγαζία κε φζνπο ππνςεθίνπο δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο αλακφξθσζεο
ηνπ σο αλσηέξσ πίλαθα. Οη ζπλεξγάηεο ησλ νπνίσλ ιχεηαη ε ζχκβαζε ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο ιχζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ
αηηία απηή.
IX.

ΔΝΣΑΔΙ

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο ελζηάζεηο θαηά ηνπ σο αλσηέξσ
πίλαθα, 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 ζην Ίδξπκα Μηράιεο
Καθνγηάλλεο, ζηελ σο αλσηέξσ αλαθεξφκελε δηεχζπλζε.
Η ένζηαζη θα κπιθεί αμεηάκληηα από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηος Ιδπύμαηορ Μισάληρ
Κακογιάννηρ ηο απγόηεπο ενηόρ πένηε επγαζίμυν ημεπών από ηην λήξη ηηρ πποθεζμίαρ
ςποβολήρ.
Η νόμιμη εκππόζυπορ ηος Ιδπύμαηορ Μισάληρ Κακογιάννηρ
Μεηαξία Σζιπηαβή (Ξένια Καλδάπα)
Ανηιππόεδπορ Γ.. και Γενική Γιεςθύνηπια
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