
   
Θεσσαλονίκη, 11.06.2021 

Αρ.πρωτ. 02617 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης 

 
Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης 
(MOMus)  
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις 
υποπαραγράφους κγ, κζ. της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως 
ισχύουν 

2. Την  απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τροποποίηση του 
Τεχνικού Δελτίου Πράξης «Inspire Project”» με ΑΔΑ Ω60Δ7ΛΛ-Π0Χ   που 
προέκυψε από την αλλαγή του Δικαιούχου της πράξης καθώς το Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνενώθηκε με τον νέο Δικαιούχο 
"Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης 
(MoMus)" σύμφωνα με το Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ : 188/05.11.2018) 

3. Την υπ’ αριθ.26./12.03.2021 απόφαση του Δ.Σ. του MOMus για την 5η 
τροποποίηση σύμβασης υλοποίησης  με ίδια μέσα της Πράξης  «Επιχορήγηση 
του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών 
Θεσσαλονίκης “Inspire Project”  με κωδικό ΟΠΣ 5002287 

Ανακοινώνει  
Την  σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου τριών θέσεων και προσκαλεί φυσικά 
πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών 
θέσεων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας 
πρόσκλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Πράξης  «Επιχορήγηση του 
Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης “Inspire 
Project”  με κωδικό ΟΠΣ 5002287» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020»,  
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Βοηθός Παραγωγής 1 4 μήνες ΠΚΤ 

2 Υπεύθυνος Προβολής 1 4 μήνες ΠΚΤ 

3 Εποπτεία Έκθεσης 1 3 μήνες ΠΚΤ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα 
ανά ειδικότητα θέσης: 



 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Α. Βοηθός Παραγωγής 

 Πτυχίο ΑΕΙ  

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2)  

 Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην παραγωγή εκθέσεων σύγχρονης 
τέχνης ή/και την υποστήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

Ο βοηθός παραγωγής έχει ως αντικείμενο εργασίας την υποστήριξη και το 

συντονισμό των καλλιτεχνών που θα λάβουν μέρος στο εργαστήριο καθώς και τον 

προσκεκλημένο καλλιτέχνη και θα είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της εύρυθμης 

λειτουργίας του εργαστηρίου και της προετοιμασίας της έκθεσης. Επιπλέον, ο 

βοηθός παραγωγής θα συγκεντρώσει το απαιτούμενο υλικό για την παραγωγή του 

καταλόγου της δράσης (κείμενα, φωτογραφίες) και θα συγκεντρώσει τις 

υποψηφιότητες που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για το 

βραβείο Inspire. Παραδοτέα του  θα αποτελέσουν οι λίστες καλλιτεχνών και 

απαιτούμενων υλικών παραγωγής των έργων τους, η συγκέντρωση των ανάλογων 

παραστατικών αγορών καθώς και η λίστα έργων και τεχνικών απαιτήσεων αυτών 

κατά την έκθεσή τους, η λίστα συγκέντρωσης υλικού καταλόγου και η λίστα 

υποψηφίων το Βραβείο Inspire. 

Β. Υπεύθυνος Προβολής 

 Πτυχίο ΑΕΙ Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1)  

 Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην ανάπτυξη επικοινωνιακού υλικού 
στο χώρο των εικαστικών τεχνών ή/και στη διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης  

Ο υπεύθυνος προβολής έχει ως αντικείμενο εργασίας την ευθύνη της προβολής του 
Προγράμματος και της διάχυσης των αποτελεσμάτων του.  Συγκεκριμένα θα είναι 
επιφορτισμένος με τη σύνταξη δελτίων τύπου, καταχωρήσεων και υλικού προβολής 
του Προγράμματος σε συνεργασία με το γραφείο τύπου και επικοινωνίας του 
MOMus. Παραδοτέα του θα αποτελέσουν οι λίστες αποδεκτών προωθητικού υλικού 
και τα δελτία τύπου. 
 
Γ. Εποπτεία Έκθεσης 

 Πτυχίο ΑΕΙ ή/και ΙΕΚ Φυλάκων 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)  

 Εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στην φύλαξη και εποπτεία εκθέσεων 
τέχνης 

Ο Επόπτης έκθεσης έχει ως αντικείμενο εργασίας την εποπτεία της έκθεσης που θα 
γίνει μετά τη λήξη του καλλιτεχνικού εργαστηρίου και είναι επιφορτισμένος με το 
άνοιγμα και κλείσιμο της έκθεσης σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του 
εκθεσιακού χώρου, την ασφάλεια των εκθεμάτων κατά την λειτουργία της έκθεσης, 
την επιμέλεια και εποπτεία του χώρου καθώς και την ενημέρωση των επισκεπτών 
για την έκθεση και τις δράσεις του Προγράμματος.  
 
ΑΜΟΙΒΗ: Η συνολική αμοιβή για κάθε θέση θα είναι η ακόλουθη: 



Α. Βοηθός παραγωγής  5.000,00€ 
Β. Υπεύθυνος Προβολής  5.000,00€ 
Γ. Επόπτης Έκθεσης   4.000,00€ 
 
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: MOMus, Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (ΠΚΤ), Λιμάνι 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η επιλογή των υποψηφίων για την παραπάνω θέση πραγματοποιείται μετά από 
αξιολόγηση/ βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα κριτήρια που 
περιγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα 1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 Σπουδές σε συναφές αντικείμενο 20% 

4 Εμπειρία σε ανάλογη θέση 60% 

5 Ξένες Γλώσσες 20% 

 Σύνολο 100% 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 

έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή 

έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό το αντικείμενο 

περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε υποψηφίου θα πρέπει να εμπεριέχονται 
τα 
ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας / Υποβολή Πρότασης - Δήλωση υπογεγραμμένη 
(επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά στην εμπειρία του 
υποψηφίου 
3. Αντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και 
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα 
απαιτούμενα προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό του 
υποψηφίου. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2021 και ώρα 17.00 και να είναι 
διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  
α) Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην έδρα στην έδρα του MOMus  
β) Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην έδρα του 
MOMus. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα 



περιέρχονται στον Οργανισμό μέχρι την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας 
υποβολής προσφορών.  
Σε κάθε περίπτωση, στους φακέλους των υποψηφίων θα πρέπει να περιέχεται 
στικάκι USB με όλα τα έγγραφα της υποψηφιότητας σε ψηφιακή μορφή.  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα δικαιολογητικά τους στο MOMus, 
υπόψη της κυρίας Ευτυχίας Πετρίδου, στη διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 21, 56430 Μονή 
Λαζαριστών με την ένδειξη: 
Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ……… 
Ονοματεπώνυμο 
Διεύθυνση  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 
 
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα 
παραληφθούν από το MOMus, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως 
άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. 
Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα 
απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα 
ληφθούν υπ’ όψη. 
Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά 
δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα 
ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή 
επιτροπή αξιολόγησης του έργου που θα οριστεί με απόφαση Δ.Σ. του MOMus. 
Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης.  Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν 
μόνο μία πρόταση αξιολογηθεί/βαθμολογηθεί).  Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν 
κατ’ ιδίαν.  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) 
με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) 
με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της 
πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Η εισήγηση της Επιτροπής 
προωθείται στο Δ.Σ. του MOMus προς έγκριση. 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του MOMus τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr ). 
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 
αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στο MOMus εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr). Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να 
ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του 
MOMus (www.momus.gr) καθώς και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ενστάσεις που υποβάλλονται 

http://www.momus.gr/
http://www.momus.gr/
http://www.momus.gr/


μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, 
ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή. 
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της αυτοπροσώπως ή με 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω 
ταχυμεταφορέα (courier) απευθείας στο MOMus η οποία πάντως θα πρέπει να 
παραληφθεί από το MOMus, με ευθύνη του ενιστάμενου, εντός της ίδιας προθεσμίας 
των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι 
μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
Εκπρόθεσμες ενστάσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται. Αρμόδια να 
εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 
τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του MOMus. 
Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως 
γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της ένστασης θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
Ένσταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. ………………….. 
Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). 
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999), εντός 5 ημερολογιακών ημερών 
από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης 
των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα. 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 
ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση 
έργου 
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την 

παραπάνω 
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Το MOMus ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και 
το περιεχόμενο των φακέλων αιτήσεων που θα αποσταλούν. 
3. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προτάσεων. 
4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή 
συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, 
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και  
τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και 
ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 
6. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να 



ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιαδήποτε αξίωση έναντι του 
MOMus. 
7. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
8. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί 
δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα σε καθήκοντα ή έργα, συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, 
μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών με τους οποίους μετέχει στην παρούσα 
διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. 
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής 
διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη : βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα 
από 
την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η 
εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή βεβαίωση του οικείου φορέα του 
Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα) 
ή/και σύμβαση με τον φορέα του Δημοσίου από τα οποία να αποδεικνύονται το 
χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. Εφόσον από τη βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η ζητούμενη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση 
σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της 
ζητούμενης εμπειρίας. 
9. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία 
υποβολής προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, ενώ η τυχόν επιλογή 
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». 
10. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της 
πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 
11. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και εφόσον προκύψει ανάγκη 
αντικατάστασης του/των επιλεχθέντος/ντων, αυτή θα γίνει με άλλον/ους 
υποψήφιο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 
12. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο 
χρηματοδότηση, το MOMus διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση διακοπής 
και αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης. 
13. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, το MOMus δύναται να 
αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον 
επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί 
σε νέα διαδικασία επιλογής. 
14. Το MOMus δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, 
Δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη 
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των 
ενδιαφερομένων. Η σύναψη της σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες 
του έργου και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για 
τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης. 
15. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το 
άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001» (ΦΕΚ 39/05.03.2001/τ. Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
16. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση-δήλωση, η οποία 



επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων 
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου. Αν δεν υποβληθούν τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η πρότασή του 
απορρίπτεται. 
17. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν 
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007. 
18. Το MOMus θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού 
Χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και 
τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον 
σκοπό της επιλογής του υποψηφίου για την προκηρυσσόμενη θέση και για την 
υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 
Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, 
ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν 
αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης 
ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία. Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, 
ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της 
αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης. 
Το MOMus διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την 
εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και 
δικαιολογητικά 
διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από το 
νόμο ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών 
αξιώσεων. 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του MOMus 
(www.momus.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης 
του έργου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνικά στο 2310 589142 ή στο email: eftihia.petridou@momus.gr   (κα. Ευτυχία 
Πετρίδου). 
Για το MOMus 
 
Ανδρέας Τάκης 
 
Πρόεδρος ΔΣ 

Μαρία Τσαντσάνογλου 
 
Αν. Γεν. Διευθύντρια 
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