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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου με τίτλο «VAST - Values across Space and Time» (Ε-
12436) – Grant Agreement No 101004949, η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. προσκαλεί 
ενδιαφερόμενους, φυσικά πρόσωπα, να υποβάλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης εργασίας 
ορισμένου χρόνου για (1) μία θέση επιστημονικού συνεργάτη, χρονικής διάρκειας έξι (6) 
μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.  
 
Ειδικότερα, το προς ανάθεση έργο αφορά σε συντονισμό δραστηριοτήτων του έργου «VAST 
– Values across Space and Time» και στον τομέα της διενέργειας έρευνας πεδίου, της 
ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών.  
 
Η χρονική διάρκεια συναρτάται άμεσα με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων που 
θα προσδιοριστούν στη σύμβαση του αναδόχου. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να 
παραταθεί χωρίς περιορισμό και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς 
τη διενέργεια νέας πρόσκλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. 
 
Το ύψος της αμοιβής θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και 
θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος υποψηφίου και της διάρκειας 
απασχόλησής του και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.  
 
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα : 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  

- Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της Επικοινωνίας και ΜΜΕ, των Πολιτισμικών 
Σπουδών, της Πολιτιστικής Διαχείρησης ή σε άλλο συναφές αντικείμενο. 

- Γνώση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας στο πεδίο των κοινωνικών 
επιστημών και αντίστοιχη εμπειρία συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων. 

- Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε συναφές αντικείμενο 
- Άριστη γνώση της Αγγλικής 

 
Επιθυμητά προσόντα 

- Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συναφές αντικείμενο 
- Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
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Εάν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται η διενέργεια συνέντευξης με στόχο την ποιοτική 
αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική 
γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια. 
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος- Δικαιολογητικά- Τρόπος Υποβολής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο 
δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:  
• Αίτηση  
• Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  
• Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών  
• και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για 
τις γνώσεις, την εμπειρία, και την προσωπικότητα του ενδιαφερομένου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της 
παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16.06.2021 και ώρα 13:00 
 
Η υποβολή μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
hr_2021@aefestival.gr και με θέμα: «Υποβολή αίτησης_Πρόσκληση Vast_» συνοδευόμενη 
από τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.  Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 
ευκρινή όπως απεικονίζονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή από ευκρινές φωτοαντίγραφό 
τους. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  
 
Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται.  
 
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως 
αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν 
νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής 
στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.. 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της 
ανάρτησης των αποτελεσμάτων υποβολής ένστασης με γραπτή αίτησή τους προς την 
Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., η οποία αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
hr_2021@aefestival.gr . 
 
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής 
οιασδήποτε ένστασης, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και ο επιλεγείς υποψήφιος 
καλείται προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση.  
 
Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι διαγωνιστική. Η 
συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα 
προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.  
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Η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος 
υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Φεστιβάλ.  
 
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. και στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Πύρρου 
(210 9282 924, ipyrrou@aefestival.gr ) 
 
 

Για την Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. 
 
 
 
 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
 

Ιωάννης Καπλάνης 
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