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Αθήνα, 20 Απριλίου 2011
Αρ. Πρωτ. ΕΖ/εζ/20833

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΠΣΔΡΩΝ ΣΟΤ ΔΚΔΒΙ ΣΗ ΓΔΒΘ 2011
Στο πλαίςιο τθσ Πράξθσ
«Διοργάνωςθ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Βιβλίου Θεςςαλονίκθσ (ΔΕΒΘ 2011-2012-2013-2014)»
θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο)
και το Ελλθνικό Δθμόςιο

Στο πλαίςιο τθσ παραπάνω Πράξθσ, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκθ»,
το Εκνικό Κζντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)
προτίκεται να απαςχολιςει μζχρι τριάντα (30) άτομα θλικίασ από δεκαζξι (16) μζχρι είκοςι
ζξι (26) ετϊν για τθ ςτελζχωςθ των περιπτζρων του ΕΚΕΒΙ κατά τθ διάρκεια τθσ ΔΕΒΘ 2011.
Αντικείμενο του προσ ανάκεςθ ζργου:
Κατά τθ διάρκεια τθσ Ζκκεςθσ, το ΕΚΕΒΙ κα απαςχολιςει μζχρι 30 άτομα θλικίασ από
δεκαζξι (16) μζχρι είκοςι ζξι (26) ετϊν για τθ ςτελζχωςθ των περιπτζρων του ΕΚΕΒΙ, για τθ
διανομι τμιματοσ του διαφθμιςτικοφ υλικοφ, τθν παροχι πλθροφοριϊν ςτο κοινό και
λοιπζσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ.
Απαιτοφμενα Προςόντα:


Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ



Ευχζρεια ςτισ Δθμόςιεσ Σχζςεισ

Διάρκεια και όροι απαςχόλθςθσ
Τα άτομα που κα επιλεγοφν κα απαςχολθκοφν από το ΕΚΕΒΙ κατά τθ διάρκεια τθσ ΔΕΒΘ .
Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του προσ ανάκεςθ ζργου είναι απαραίτθτθ θ φυςικι
παρουςία ςτουσ χϊρουσ τθσ ΔΕΒΘ.
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Αμοιβι
Η αμοιβι για το περιγραφόμενο ζργο ορίηεται ςε εξιντα πζντε (65) ευρϊ ανά θμζρα μικτά
(ςυμπεριλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ).
Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά
1. Αίτθςθ ςτθν οποία ο/θ υποψιφιοσ κα δθλϊνει τθν πρόκεςι του/τθσ για
ςυμμετοχι ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των υποψθφίων κα αποςταλοφν με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ezikou@ekebi.gr υπόψθ τθσ κασ Ελευκερίασ
Ζικου.
Προκεςμία κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν
Δζκα (10) θμζρεσ αρχόμενθσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ
Πρόςκλθςθσ, δθλαδι τθν 2/5/2011 και ϊρα 10:00 π.μ.
Η Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΕΒΙ
(www.ekebi.gr).
Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω οριηόμενθσ προκεςμίασ δεν κα γίνεται αποδεκτι θ
αποςτολι υποψθφιοτιτων.
Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ
Τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων κακϊσ και τθν τελικι επιλογι κα εκτελζςει Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ, θ οποία ζχει ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό εκ μζρουσ του ΕΚΕΒΙ. Η τιρθςθ των
ςτοιχείων των υποψθφίων είναι εμπιςτευτικι.
Πλθροφορίεσ / Διευκρινιςεισ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι/και διευκρινιςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
απευκφνονται : κα Ελευκερία Ζικου, τθλ.: 210 9200.327, fax : 210. 9200.305, e-mail :
ezikou@ekebi.gr, Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, ϊρεσ 10:00 ζωσ 16:00.
Η Διευκφντρια
Κατρίν Βελιςςάρθ

