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Αρ. Πρωτ.: ARF_STAFF_TOURIBOOST_1_03/09/2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣH ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

TOURIBOOST - Reorienting tourism education with digital, social and intercultural competences 

to support local stakeholders tackle strategic innovation in heritage tourism, 2018-1-TR01-

KA203-058344 που υλοποιείται από την 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ARTIFACTORY 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  Ηλεκτρονικά (δεν απαιτείται φυσική παρουσία στην 
Πρέβεζα) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
Έως Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, Ώρα 13:00 

   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η πρόσληψη νέου Επιστημονικού – 

Διοικητικού προσωπικού για την κάλυψη για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εργασίας για το 

συγκεκριμένο έργο. Ζητούνται εξειδικευμένα άτομα για απασχόληση με σχέση μισθωτής 
εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με σχέση 

σύμβασης μίσθωσης εργασίας, μέσα στην περίοδο: 24.09.2018 – 31.08.2020 με ειδίκευση 

στα αντικείμενα που περιγράφονται παρακάτω. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να 

τροποποιηθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου. 

Με την αίρεση προέγκρισης από την Αρχή Πληρωμής Υπ. Ανάπτυξης μπορούν τα άτομα 

αυτά να είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες και να μην καλύπτονται ασφαλιστικά από το 

ΙΚΑ. 

Τα άτομα αυτά θα εργάζονται υπό την εποπτεία του Υπευθύνου Έργου, που έχει ορίσει το 
ARTIFACTORY και η αμοιβή τους θα είναι ανάλογη με την εμπειρία τους, το εύρος της 

απασχόλησης μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου. 

Το πλαίσιο που θα διέπει τη διαδικασία πρόσληψης είναι ο Κανονισμός Υλοποίησης  

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και το Πρόγραμμα 

Erasmus+ 
. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

ARTIFACTORY - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Καστροσυκιά Πρέβεζας, 48100 

Πρέβεζα, ΑΦΜ: 997075820, ΔΟΥ Πρέβεζας 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Tο έργο TOURIBOOST ξεκίνησε την 01.09.2018 και θα διαρκέσει μέχρι την 31.08.2020, 

ημερομηνία, η οποία πρέπει να είναι η αργότερη καταληκτική ημερομηνία οποιασδήποτε 

σύμβασης. 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

To TOURIBOOST συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Erasmus+ KA2" της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 

238.980,00 ευρώ. 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Το έργο θα υλοποιηθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.  

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.  

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής ή/και  σε μέρη 

όπου απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.  

Σημειώνεται ότι ειδικά για προσωπικό μερικής απασχόλησης δεν απαιτείται η μόνιμη 
διαμονή στην Πρέβεζα και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου θα μπορούν να 

απασχολούνται σε άλλους χώρους γραφεία συνεργατών του έργου κ.λπ. ή /και να 
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εκτελούν κάποιες εργασίες ηλεκτρονικά / εξ αποστάσεως. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται 

η παρουσία τους στην Πρέβεζα σε χρονικές περιόδους που επιβάλλει το έργο.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

  
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ARTIFACTORY, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο 

TOURIBOOST - Reorienting tourism education with digital, social and intercultural 

competences to support local stakeholders tackle strategic innovation in heritage tourism  

2018-1-TR01-KA203-058344, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Creative 
Europe - Culture (Δημιουργική Ευρώπη - Υποπρόγραμμα Πολιτισμός) 

Το έργο έχει επικεφαλής το ARTIFACTORY και εταίρους από άλλες 4 χώρες της Ευρώπης 

με συνολικό προϋπολογισμό 238.980,00 Ευρώ. Κύριος στόχος του έργου είναι ο 

ανασχεδιασμός του τουρισμού, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό, ως μέσο τουριστικής 
ανάπτυξης. Το έργο TOURIBOOST πρωτοπορεί με μια νέα μορφή συνεργασίας μεταξύ 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Δημοσίου-Ιδιωτικού-Τρίτου Τομέα με απώτερο στόχο την 

εφαρμογή νέων πρακτικών και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού 

μέσα από την εκπαίδευση, ενώ παράλληλα μέσα από την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό 
και καινοτομία αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και στην δημιουργία 

επιχειρηματικού πνεύματος. 

Η παρούσα πρόκληση αφορά σε προσωπικό, που θα προσληφθεί για: α) την εκτέλεση/ 

υποστήριξη της διοικητικής και οικονομικής παρακολούθησης του έργου και β) την 

εκτέλεση/υποστήριξη του φυσικού αντικειμένου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η υλοποίηση του έργου, λόγω της φύσης του ίδιου του έργου, απαιτεί εξειδικεύσεις και 

εμπειρίες ανάλογα με τον τομέα εργασιών στους παρακάτω τομείς:  

α) Διαχείριση – διοίκηση και Οικονομική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων  

β) Εκπαίδευση, Τουριστική Σχεδιασμό, Πολιτιστική Επικοινωνία και Δικτύωση του έργου 
ΤOURiBOOST  

Κάθε δραστηριότητα (εργασία) είναι υπό την διεύθυνση των αντίστοιχων υπεύθυνων του 

έργου/πακέτων εργασίας, οι οποίοι έχουν τη συνολική ευθύνη για την επικοινωνία, τη 

λήψη αποφάσεων και το συντονισμό του έργου, τόσο για την εκτέλεση των καθηκόντων, 
καθώς και για την παρακολούθηση των σχετικών οικονομικών πτυχών τους. 

 

PROJECT MANAGEMENT AND 

IMPLEMENTATION 

Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων και 

παρακολούθηση τήρησης του χρονοδιαγράμματος 

Παρακολούθηση και ποιοτική αξιολόγηση των 

δράσεων του έργου  

Αναφορές έργου – Πιστοποιήσεις Δαπανών 
Παρακολούθηση της οικονομικής προόδου και 

απορρόφησης του προϋπολογισμού της εταιρείας 

O1: DEVELOPMENT OF A 

METHODOLOGICAL FRAMEWORK 

TO ASSIST CAPACITY BUILDING 

OF TOURISM STAKEHOLDERS 
FOR HERITAGE TOURISM 

DEVELOPMENT 

Σύνταξη πρότυπου ερωτηματολογίου για τις 

ανάγκες των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό 

φορέων, συλλογή ερωτηματολογίων στη Χίο και 

σύνταξη της Μεθοδολογίας της Έρευνας  

Συλλογή Οπτικοακουστικού υλικού από το 

Σεμινάριο πολυεπίπεδων τοπικών φορέων με 

σκοπό την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας με νέες πληροφορίες και καινούργιες 
εμπειρίες.  

Οργάνωση του Σεμιναρίου πολυεπίπεδων τοπικών 

φορέων  

O2: LINKING STAKEHOLDER 

EDUCATION TO KEY TOURISM 

EXPERIENCES AND QUALITY 

SERVICES IN THE TERRITORY 

Συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με το 

λιγότερο 3 συμμετέχοντες 

Παράδοση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα MOOC  

Εργαλειοθήκη σχεδιασμού τουριστικών θελγήτρων 

(INTELLECTUAL OUTPUT 2) 



   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ARTIFACTORY: Αρ. Πρωτ.: ARF_STAFF_TOURIBOOST_1_03/09/2018 3 

Σχεδιασμός και υλοποίηση της διακρατικής 
εκπαίδευσης {ανάπτυξη 4 διδακτικών ενοτήτων 

για την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, συγκρότηση 

της εκπαιδευτικής βιβλιοθήκης (Pocket Library)}  

 

O3: APPLYING PROJECT-BASED-

LEARNING ΤΟ ENGAGE LOCAL 

STAKEHOLDERS IN TOURISM 
INNOVATION 

Συλλογή Οπτικοακουστικού υλικού από το 

Σεμινάριο πολυεπίπεδων τοπικών φορέων με 

σκοπό την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας με νέες πληροφορίες και καινούργιες 

εμπειρίες. 

Συνδιοργάνωση των επιτόπιων θεματικών 

διαλέξεων στο Ικόνιο, Βουδαπέστη, Μόντενα και 
Κωνσταντινούπολη.  

Παράδοση του προσχεδίου  του τοπικού σχεδίου 

διαχείρισης θελγήτρων. Σχεδιασμός και παράδοση 

του τοπικού σχέδιο διαχείρισης θελγήτρων για τη 
νήσο Χίο {Attraction Plan Template;  Local 

Attraction Plan (Chios, Greece)}.  

Συλλογή υλικού (κείμενα,  φωτογραφίες, βίντεο) 

για τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού βιβλίου 

(iBook) για τη νήσο Χίο Συμβολή στη δημιουργία 
cluster θέλγητρων  

O4: VALIDATING PROFESSIONAL 
SKILLS TO SUPPORT LOCAL 

STAKEHOLDERS ACCESS KEY 

TOURISM MARKETS AND INVEST 

IN TOURISM INNOVATION 

Σχεδιασμός Eπαγγελματικού Προφιλ  “Heritage 
Experience Planner” με τη μεθολογία 

EQF{European Qualification Framework), 

Υπόδειγμα Καταγραφής Προσόντων 

Εκπαιδευομένων 

O5: SMART SKILLS 

OBSERVATORY IN HERITAGE 

TOURISM 

Υπογραφή της καταστατικής Συμφωνίας 

Συνεργασίας του έργου TOURIBOOST 

Συμβολή στη δημιουργία cluster θελγήτρων 

H2: DISSEMINATION AND THE 

USE OF PROJECTS' RESULTS 

Οργάνωση της εκδήλωσης δημοσιότητας του 

έργου στη νήσο Χίο (Multiplier Event, Chios 

Greece 

Σχεδιασμός και παράδοση του διαφημιστικού Σποτ 

του έργου (Communication) 

 

Ειδικές Απαιτήσεις  

Ανάλογα με τον τομέα εργασίας απαιτείται εξειδικευμένο διοικητικό / επιστημονικό 

προσωπικό παρεμφερούς αντικειμένου με αποδεδειγμένη γνώση, εμπειρία και ικανότητα 
που σχετίζονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις διαχείρισης έργων και πολιτισμικών φορέων. 

Το προσωπικό αυτό πρόκειται να προσληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με σύμβαση 

έργου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις είτε εξαρτημένης εργασίας είτε μίσθωσης 

εργασίας.  

Με την αίρεση προέγκρισης από την Αρμόδια Ελεγκτική Αρχή μπορούν τα άτομα αυτά να 
είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Πρόσληψη Επιστημονικού – Διοικητικού προσωπικού 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Πεδίο  Αντικείμενο 

 

Πακέτα 

εργασίας  
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Πεδίο 1 Διαχείριση – διοίκηση έργων  

Διαχείριση Έργου TOURIBOOST 
Μία (1) θέση  

 Θέση Νο 1: Διαχειριστής του έργου αναφορικά 

με το φυσικό αντικείμενο και  οικονομικό 

αντικείμενο του έργου και το 
χρονοπρογραμματισμό  αυτού 

Αντικείμενο 

 Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων και 

παρακολούθηση τήρησης του χρονοδιαγράμματος 
 Παρακολούθηση και ποιοτική αξιολόγηση των 

δράσεων του έργου  

 Αναφορές έργου – Πιστοποιήσεις Δαπανών 

 Παρακολούθηση της οικονομικής προόδου και 
απορρόφησης του προϋπολογισμού της εταιρείας 

Ύψος της σύμβασης 

Το ύψος της σύμβασης είναι 6.000,00 μικτά 

(συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
Γλώσσα του έργου και των παραδοτέων είναι η Αγγλική 

PROJECT 

MANAGEME
NT AND 

IMPLEMENT

ATION  

Πεδίο 2  Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 
Διαχείριση Έργου TOURIBOOST 

Μία (1) θέση  

Θέση Νο 2: 

 Σύνταξη πρότυπου ερωτηματολογίου για τις ανάγκες 
των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό φορέων, συλλογή 

ερωτηματολογίων στη Χίο και σύνταξη της 

Μεθοδολογίας της Έρευνας (INTELLECTUAL OUTPUT 

1) 

 Συλλογή Οπτικοακουστικού υλικού από το Σεμινάριο 

πολυεπίπεδων τοπικών φορέων με σκοπό την 

ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με 

νέες πληροφορίες και καινούργιες εμπειρίες. 

(INTELLECTUAL OUTPUT 1) 

 Οργάνωση του Σεμιναρίου πολυεπίπεδων τοπικών 

φορέων (INTELLECTUAL OUTPUT 1) 

 Παράδοση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα MOOC (INTELLECTUAL 
OUTPUT 2) 

 Εργαλειοθήκη σχεδιασμού τουριστικών θελγήτρων 

(INTELLECTUAL OUTPUT 2) 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση της διακρατικής 
εκπαίδευσης {ανάπτυξη 4 διδακτικών ενοτήτων για 

την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, συγκρότηση της 

εκπαιδευτικής βιβλιοθήκης (Pocket Library)} 

(INTELLECTUAL OUTPUT 2) 

 Συνδιοργάνωση των επιτόπιων θεματικών διαλέξεων 
στο Ικόνιο, Βουδαπέστη, Μόντενα και 

Κωνσταντινούπολη. (INTELLECTUAL OUTPUT 3) 

 Σχεδιασμός και παράδοση του τοπικού σχέδιο 

διαχείρισης θελγήτρων για τη νήσο Χίο {Attraction 
Plan Template;  Local Attraction Plan (Chios, 

Greece)}. (INTELLECTUAL OUTPUT 3) 

 Συλλογή υλικού (κείμενα,  φωτογραφίες, βίντεο) για 

τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού βιβλίου (iBook) για 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ελάχιστα προσόντα (όλες οι θέσεις) 

1. Πτυχίο ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής κατά 

προτίμηση σε τομείς πολιτιστικών / ανθρωπιστικών σπουδών, οικονομικών, 

μάνατζμεντ. 

ΝΒ: Πτυχιούχοι σε άλλες άσχετες με το αντικείμενο σπουδές π.χ. Θεολογίας, 

Γλωσσών κ.λπ. καθώς και γενικώς πτυχιούχοι επιπέδου ΤΕΙ θα ληφθούν υπόψη 

εφόσον έχουν και μεταπτυχιακό τίτλο ή εναλλακτικά αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία διπλάσιας διάρκειας σε σχετικό με τα αντικείμενα εργασίας 

2. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

3. Πολύ καλές δεξιότητες πληροφορικής-χρήσης υπολογιστή, εφαρμογών γραφείου, 

διαχείρισης έργων (project management) και αξιοποίησης διαδικτύου 

(πιστοποίηση επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη) 

4. Προηγούμενη συμμετοχή σε ομάδες έργων και τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία στην 

παρακολούθηση (διοικητική/ οικονομική/ υλοποίηση αντικειμένου) έργων 

Ε.Ε/δημοσίου/φορέων (κατά προτίμηση σε έργα με πολιτισμικό αντικείμενο ή/και 

θέματα βιώσιμης πολιτιστικής διαχείρισης μνημείων ή/και  έργων επικοινωνίας-

προβολής με έμφαση στον πολιτισμό) 

Επιθυμητά προσόντα 

Προσόντα Περιεχόμενο 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών (MSc/MA ή) 
διδακτορικό 

(εναλλακτικά) 

Διαχείριση πολιτισμού / πολιτιστικής κληρονομιάς, βιώσιμη 

ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και περιβάλλοντος 

Καλή γνώση άλλης 

ξένης γλώσσας  

Καλή γνώση οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας θα 

κριθεί ως επιπλέον προσόν 

Εμπειρία 

(εναλλακτικά) 

Ενότητα 1: μεθοδολογίες και εργαλεία διαχείρισης έργων και 

εκπόνηση επιχειρησιακών (operational plans) και 

επιχειρηματικών (business) σχεδίων που σχετίζονται με τον 

θεματικό τομέα της βιώσιμης πολιτιστικής ανάπτυξης  και 
ιδιαίτερα σχεδιασμό πολιτιστικής πολιτικής ή/και διαχείριση 

πολιτιστικών πόρων, μνημείων/πόλεων 

Ενότητα 2: υλοποίηση προτάσεων έργων ΕΤΠΑ και γενικότερα 

έργων Ε.Ε και ειδικότερα έργων που σχετίζονται με τον 

τη νήσο Χίο (INTELLECTUAL OUTPUT 3) 

 Συμβολή στη δημιουργία cluster θέλγητρων 
(INTELLECTUAL OUTPUT 3) 

 Σχεδιασμός Eπαγγελματικού Προφιλ  “Heritage 

Experience Planner” με τη μεθολογία EQF{European 

Qualification Framework), Υπόδειγμα Καταγραφής 
Προσόντων Εκπαιδευομένων (INTELLECTUAL OUTPUT 

4) 

 Οργάνωση της εκδήλωσης δημοσιότητας του έργου 

στη νήσο Χίο (Multiplier Event, Chios Greece 

 Σχεδιασμός και παράδοση του διαφημιστικού Σποτ του 

έργου (Communication) 

 

Ύψος της σύμβασης 
Το ύψος της σύμβασης είναι 24.660,00 μικτά 

(συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου 

Γλώσσα του έργου και των παραδοτέων είναι η Αγγλική 
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θεματικό τομέα του πολιτισμού, βιώσιμης ανάπτυξης και 

καινοτόμων εφαρμογών και πολιτικών 

 

Πρόσθετα προσόντα 

Προσόντα τα οποία αποδεικνύονται με τη συνέντευξη / εξέταση ή / και με πιστοποιητικά 

π.χ. ευχέρεια στην επικοινωνία σε διάφορες γλώσσες, αναγνωρίσεις επιστημονικές και 
επαγγελματικές, άνεση επικοινωνίας, πιστοποιήσεις δεξιοτήτων συναφών με το 

αντικείμενο κ.λπ. θα συνεκτιμηθούν κατά την επιλογή των υποψηφίων. 

Διαπίστωση προσόντων 

Τα τυπικά προσόντα π.χ. πτυχία θα διαπιστωθούν από αντίστοιχα αντίγραφα και 
πιστοποιητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση ενώ όλα τα προσόντα 

αποδεικνύονται από σχετικές σπουδές ή/και  από ανάλογη επιμόρφωση ή από 

επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών, από ενδεχόμενη εξέταση 

(τεστ) και από προσωπική συνέντευξη. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι υποψήφιοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο 

βιογραφικών στοιχείων ως ακολούθως:   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Υποχρεωτικά 

1. Διαβιβαστικό σημείωμα-δήλωση (statement) υπογεγραμμένο (όχι πάνω από 1000 
χαρακτήρες) στα ελληνικά ή στα αγγλικά, που θα απευθύνεται : 

ARTIFACTORY  

Καστροσυκιά Πρέβεζας, 48100 Πρέβεζα 

Υπόψη Επιτροπής Επιλογής TOURBOOST 

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού στο 

πλαίσιο του έργου με τίτλο TOURIBOOST 

ΝΒ: Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν για ποια από τις 2 θέσεις υποβάλλουν κατά 

προτεραιότητα υποψηφιότητα.  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Ελληνικά ή Αγγλικά) - προτιμητέο σε μορφή 

europass https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/upload 

3. Δικαιολογητικά: αντίγραφα τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

μεταπτυχιακά, άλλους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά 
δεξιοτήτων (πληροφορική, ξένες γλώσσες, άλλα). Για πολίτες κράτους – μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 

άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

Προαιρετικά  

κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο που επιθυμεί ο υποψήφιος όπως συστατικές 

επιστολές, δημοσιεύσεις, εργασίες, συνεντεύξεις κ.λπ. (μόνο συνοπτικές περιγραφές μέχρι 

350 χαρακτήρες ανά καταχώρηση) και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα 

βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις 
γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.  

Προθεσμία και τρόπος υποβολής υποψηφιότητας 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων 

είναι η Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00μμ. Δεκτές γίνονται οι 
υποψηφιότητες εφόσον ως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα έχουν αποσταλεί με email  

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: secretariat@artifactory.eu ή έχουν σταλεί 

με ταχυδρομείο με ημερομηνία έως και 17/09/2018 ή έχουν κατατεθεί ιδιοχείρως. 

Με την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Επιλογής προσωπικού TOURIBOOST» το 

διαβιβαστικό σημείωμα υπογεγραμμένο και συνημμένα όλα τα ανωτέρω έγγραφα και 
δικαιολογητικά υπό μορφή .pdf. 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/upload
mailto:secretariat@artifactory.eu


   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ARTIFACTORY: Αρ. Πρωτ.: ARF_STAFF_TOURIBOOST_1_03/09/2018 7 

Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Προ-επιλογή – Συνέντευξη 

Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων από Επιτροπή Επιλογής, που έχει ορισθεί από το Δ.Σ με 

την Αρ. Πρωτ.: 4/21-09-2018 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, θα ξεκινήσει στις 

18/09/2018 με εξέταση των βιογραφικών και θα καταρτισθεί ένας πίνακας όσων καλύπτουν 

τουλάχιστον τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. 

Στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερής βαθμολόγηση και θα καταρτισθεί νέος περιορισμένος 

κατάλογος υποψηφίων (short list), οι οποίοι θα κληθούν μέσω email και τηλεφωνικά σε 

προσωπική συνέντευξη (ή και εξέταση-τεστ γνώσεων από την Επιτροπή Επιλογής (Μέλη 

του Δ.Σ μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου κατά την συνέντευξη). Οι συνεντεύξεις θα 
πραγματοποιηθούν σε προκαθορισμένες ώρες μέσω Skype από Σάββατο 22/09/2018 έως 

Τρίτη 23/09/2018 μεταξύ ωρών 09:00 – 20:00 (ανάλογα με διαθεσιμότητα μελών 

επιτροπής / υποψηφίων). Η μη “εμφάνιση” στην προκαθορισμένη συνέντευξη οδηγεί σε 

αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής. 

Τα κριτήρια επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση των 

προσόντων των υποψηφίων καθώς και την ποιοτική τους διάσταση στη βάση της συνάφειας 

των τίτλων σπουδών με το αντικείμενο του έργου και ειδικότερα με την θεματικές του όπως 

αυτές προκύπτουν από την ενότητα: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.  

Μέχρι την 12/09/2015 και ώρα 15:00, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για 
περισσότερες πληροφορίες πάντοτε MONO μέσω μειλ στη διεύθυνση: 

secretariat@artifactory.eu. Τα ερωτήματα δεν θα απαντώνται ατομικά αλλά - πλην 

προσωπικών ερωτήσεων, όλα τα ερωτήματα και οι απαντήσεις της Επιτροπής θα 

αναρτώνται στο www.artifactory.eu για ενημέρωση όλων των υποψηφίων που 
συμμετέχουν στη διαδικασία. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκέπτονται τον ιστοχώρο www.artifactory.eu για να 

ενημερώνονται για τις απαντήσεις. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Στην διαδικασία της επιλογής δεν θα γίνονται δεκτοί όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια 

επιλογής που αναφέρονται στην κατηγορία «Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα των 

ενδιαφερομένων».  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Τα κριτήρια επιλογής για όσους πληρούν τον όρο των ελαχίστων απαιτουμένων προσόντων 
συνιστούν τη βάση εκκίνησης (50 μονάδες). Σε αυτή τη βάση γίνεται επαύξηση ανά 

κριτήριο που εντάσσεται σε κάθε κατηγορία προσόντων ακολουθώντας την παρακάτω 

ανάλυση (ο υπολογισμός ετών εμπειρίας γίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής και δεν 

μπορεί να αμφισβητηθεί): 

 

Κατηγορία Μονάδες 

Αποδοχή υποψηφιότητας  50 

Ενδεχόμενες πρόσθετες μονάδες - ΜΕΓΙΣΤΟ  

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  

 Πτυχίο Α.Ε.Ι 15 

 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 10 

 Πολύ καλές δεξιότητες πληροφορικής κ.λπ. 10 

 Εμπειρία στην παρακολούθηση έργων 20 

Σύνολο 1 55 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 20 

 Καλή γνώση άλλης γλώσσας 5 

 Εμπειρία στην υλοποίηση προτάσεων έργων 15 
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Σύνολο 2 40 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  5 

Σύνολο 3 5 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 

 

Α. Ελάχιστα προσόντα (Υποχρεωτικά + ενδεχόμενες πρόσθετες 55 μονάδες) 

1. Πτυχίο ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής κατά 

προτίμηση σε τομείς πολιτιστικών / ανθρωπιστικών σπουδών ή μάνατζμεντ έργων 

και επικοινωνίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου (Πτυχιούχοι άλλων ειδικεύσεων 

εκτός των αναφερομένων ή πτυχιούχοι επιπέδου ΤΕΙ ή γενικώς άλλων εδικών 
τίτλων σπουδών θα ληφθούν υπόψη εφόσον έχουν και μεταπτυχιακό τίτλο) 

Πρόσθετες μονάδες (έως 15) 

 

 

 Πρόσθετες μονάδες Σύνολο (ΜΑΧ) 

Επίπεδο  

 

Συνάφεια 

πτυχίου 

 

Βαθμός πτυχίου 

 

 

Πτυχίο ΑΕΙ Απλή=0 

Μεγάλη=5 

Α) <6,5=3 μ. 

Β) 6,6-8,0=7 μ. 

Γ) >8,0= 10 μ. 

3-15 

Πτυχίο ΤΕΙ/Άλλος 

τίτλος (+μετά 

πτυχιακό) 

Απλή=0 

Μεγάλη=5 

Α) <6,5=1 μ. 

Β) 6,6-8,0=3 μ. 

Γ) >8,0= 7 μ. 

1-12 

  

2. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Πρόσθετες μονάδες (έως 10) 

 Πρόσθετες μονάδες Σύνολο (ΜΑΧ) 

Επίπεδο 

 

Πιστοποιητικά Συνέντευξη  

Επάρκεια Επιπέδου 
Proficiency  

3 5 

 

3-8 

Σπουδές σε 

αντίστοιχη 
χώρα/ίδρυμα 

3 5 3-10 

      

3. Πολύ καλές δεξιότητες πληροφορικής-χρήσης υπολογιστή, εφαρμογών γραφείου, 

διαχείρισης έργων (project management) και αξιοποίησης διαδικτύου (πιστοποίηση 

επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη) 

Πρόσθετες μονάδες (έως 10) 

 Πρόσθετες μονάδες Σύνολο 

(ΜΑΧ) 

 Πιστοποιητικά Συνέντευξη/ 

Εξέταση 

 

Ειδικές 

σπουδές/πιστοποιήσεις 

1  

 

5 

0-5 

Πρακτική εμπειρία 4 0-10 

       1-2 0  

       >2 - <5 2  
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       >5 4  

 

4. Εμπειρία στην παρακολούθηση (διοικητική/οικονομικήή) έργων Ε.Ε/δημοσίου 

Πρόσθετες μονάδες (έως 20)  

 Πρόσθετες μονάδες Σύνολο 

(ΜΑΧ) 

Εμπειρία σε 

έτη 

Πιστοποιητικά Συνέντευξη  

1-2 5  

10 

3-13 

>2 - <5 8 8-18 

>5 10 10-20 

 

Β. Επιθυμητά προσόντα (προαιρετικά + ενδεχόμενες πρόσθετες 40 μονάδες) 

4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MSc/MA ή διδακτορικό) συναφής με τη διαχείριση 

πολιτισμού / πολιτιστικής κληρονομιάς, βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος. ΝΒ: σε περίπτωση ύπαρξης 

και διδακτορικού βαθμολογείται ο ανώτερος τίτλος μόνο 

Πρόσθετες μονάδες (έως 20) 

 Συνάφεια πτυχίου ως άνω : μικρή 5 μονάδες, αρκετή 10 μονάδες, μεγάλη 20 

μονάδες 

 

 Πρόσθετες μονάδες Σύνολο (ΜΑΧ) 

Επίπεδο  

 

Συνάφεια πτυχίου 

 

 

Μεταπτυχια 

κός τίτλος 

Απλή=5 

Αρκετή =10 

Μεγάλη= 15 

0-15 

Διδακτορικό Απλή=5 

Αρκετή =10 

Μεγάλη=20 

0-20 

  

5. Καλή γνώση και άλλης γλώσσας Πρόσθετες μονάδες (έως 5) 

 Πρόσθετες μονάδες Σύνολο 

(ΜΑΧ) 

Επίπεδο 

 

Πιστοποιητικά Συνέντευξη  

Επίπεδο Lower 0  

3 

0-3 

Επάρκεια επιπέδου 

Proficiency 

1 1-4 

Σπουδές σε αντίστοιχη 

χώρα/ίδρυμα 

2 2-5 

 

Εμπειρία στην υλοποίηση προτάσεων έργων Πρόσθετες μονάδες (έως 15) 

 Πρόσθετες μονάδες Σύνολο (ΜΑΧ) 

 Πιστοποιητικά Συνέντευξη/ 

Εξέταση 

 

Πρακτική εμπειρία   

 

1-15 

1-2 1 1-11 
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>2 - <5 3  

10 

5-13 

>5 5 10-15 

 

Γ. Πρόσθετα προσόντα (έως 5 μονάδες) 

Όλα τα πρόσθετα προσόντα δηλ. εκτός από σχετικές σπουδές και αναλυτικά πιστοποιητικά 

επαγγελματικής εμπειρίας θα συνεκτιμηθούν κατά την επιλογή των υποψηφίων από 
ενδεχόμενη εξέταση (τεστ) και από προσωπική συνέντευξη. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται 

κάποια τεκμήρια σχετικά με επιμόρφωση ή ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών π.χ. 

αναγνωρίσεις επιστημονικές και επαγγελματικές, βραβεύσεις, πιστοποιήσεις δεξιοτήτων 

συναφών με το αντικείμενο κ.λπ.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και ο τελικός πίνακας κατάταξης, θα 

ανακοινωθούν μέσω του ιστοχώρου (www.artifactory.eu) και οι υποψήφιοι που επελέγησαν 
θα ειδοποιηθούν με μειλ και τηλεφωνικά και θα τους γίνει επίσημη πρόταση πρόσληψης και 

υπογραφής σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση θα αναφέρει αναλυτικά το αντικείμενο 

εργασίας, τον τόπο – τρόπο απασχόλησης, τη διάρκεια της σύμβασης και τους λοιπούς 

αναλυτικούς όρους συνεργασίας.  

Οι υποψήφιοι που επελέγησαν θα πρέπει να αποδεχθούν την πρόταση γραπτώς (με μειλ) 
εντός 48 ωρών και σε περίπτωση άρνησης ή μη απάντησης η Επιτροπή θα καλέσει τους 

επόμενους επιτυχόντες.  

 

Σημειώνεται πως απαιτείται άμεση διαθεσιμότητα για απασχόληση (σε ειδικές περιπτώσεις 

μπορεί να δοθεί για ένα πρώτο διάστημα η δυνατότητα απασχόλησης μικρότερης διάρκειας)  

 

 


