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Διεύθυνση:    
Πειραιώς 206, Αθήνα 17778  
Τηλ: 210-3418550, Fax:  210-3418570       
e-mail: info@mcf.gr 
Πληροφορίες: Μαρίνα Γκολφινοπούλου    

Αθήνα, 30/7/2021 
 

 
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ  ΜΙΧΑΛΗΣ  ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» 

έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Π.Δ ΦΕΚ/Β347/17.02.2004 έγκρισης της σύστασης του Ιδρύματος Μιχάλης 
Κακογιάννης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 9ης 
Απριλίου 2014 (ΦΕΚ 1006/22.4.2014), καθώς επίσης και το άρθρο 27 του ν. 
3259/2004 και το ν. 1610/1986. 

2.  Την απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος της 17/02/2021 περί ανασυγκρότησης του 
Δ.Σ., ανάθεσης διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, 

3. Την με αριθμ. 110427/ ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β’ 3521/1.11.2016) «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων», 

4. την από 02/08/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με α.π. 804, όπως 
τροποποιήθηκε.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έργου ορισμένου χρόνου έξι (6) 

συνεργατών για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση 

δράσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.  

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την επέκταση της Πράξης για το 2021-2022. 

Ειδικότερα, στο ειδικότερο πεδίο της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, 

ιδιαίτερα σημαντική θέση κατέχει  το συνεχώς αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς 
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βιομηχανίας παραγωγής κινηματογράφου, με την κινηματογραφική δημιουργία για παιδιά 

και εφήβους ν’ αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερο κομμάτι της κινηματογραφικής 

έκφρασης και παραγωγής που ήδη αριθμεί ένα σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων 

φεστιβάλ διεθνώς. Την ίδια στιγμή η μελέτη των έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 

βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο της παγκόσμιας πνευματικής ζωής, όπως αποδεικνύεται 

από το πλήθος των μελετών, των μεταφράσεων, των εκδόσεων, των συνεδρίων και των 

παραστάσεων. Από τα είδη της, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρατηρείται –διεθνώς– για το 

Αρχαίο Δράμα. 

Ειδικότερα το έργο  συνίσταται στην καθιέρωση και προβολή δύο θεσμών διεθνούς 

χαρακτήρα, με την πραγμάτωση προγράμματος με καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό 

χαρακτήρα.  

Συγκεκριμένα οι δύο θεσμοί είναι : 

Α.  FEST of FESTS «Διεθνές Δίκτυο Νεανικών Κινηματογραφικών Φεστιβάλ» (στο εξής 
Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.) 
Β. «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις» (στο εξής 
Α.Δ.Δ.Κ.Π.) 

 

 

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΩΔΙ- 
ΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘ 
ΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΙΙ.1 
Συντονιστής υλοποίησης δράσεων 
του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. 

1 
 

1/9/2021 - 
30/6/2022 

16.000,00 €  

ΙΙ.2 
Συντονιστής υλοποίησης δράσεων 
του θεσμού Α.Δ.Δ.Κ.Π. 

1 
1/9/2021 - 
30/6/2022 

 
12.800,00 €  

ΙΙ.3 
Συντονιστής διεθνών σχέσεων των 
δύο θεσμών 

1 
1/9/2021 - 
30/6/2022 

 
8.500,00 €  

ΙΙ.4 
Στέλεχος πληροφορικής του θεσμού 
Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. 

1 
1/9/2021 - 
30/6/2022 

 
18.000,00 €  

ΙΙ.5 
Σχεδιαστής έντυπου & ψηφιακού 
υλικού προβολής – επικοινωνίας 

1 

1/10/2021 
- 

15/5/2022 
 

10.125,00 €  

ΙΙ.6 
Βοηθός προετοιμασίας και 
υποστήριξης δράσεων 

1 

15/9/2021 
- 

31/5/2022 
 

9.350,00 €  

 



 

 
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 01/2021 

 
3 

 
 

Τόπος εργασίας:  Πολιτιστικό Κέντρο  Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, 
Αθήνα 17778 

 

Υπογραμμίζεται ότι στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται τυχόν 

υπερωρίες για εργασία τα Σαββατοκύριακα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, 

διοργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων της Πράξης, το νόμιμο ποσοστό του επιδόματος 

αδειών και δώρων ανάλογα με την διάρκεια της σύμβασης, ο μικτός μισθός και οι 

εργοδοτικές εισφορές που αποδίδει το Ίδρυμα στους ασφαλιστικούς φορείς, κάθε φόρος, 

τέλος, ή/και κάθε άλλη κράτηση, δηλαδή το αναγραφόμενο ποσό είναι το τελικό συνολικό 

κόστος εργαζόμενου. 

 

 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τα βασικά καθήκοντα των εξωτερικών συνεργατών και του προσωπικού που θα 
προσληφθεί παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Κωδ. ΙΙ.1: Ο Συντονιστής υλοποίησης δράσεων του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. έχει ως κύρια 
καθήκοντα:  

- να εποπτεύει την εξέλιξη του συνόλου των εργασιών υλοποίησης του ειδικότερου 
προγράμματος των δράσεων και εκδηλώσεων του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. και ιδίως του 
σκέλους των συνεννοήσεων με τους φορείς της διεθνούς κοινότητας για την έναρξη 
λειτουργίας του δικτύου, τα αντικείμενα των δράσεων και τις αναγκαίες διευθετήσεις 
για τη συμμετοχή τους, 

- να συντονίζει την υλοποίηση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σε συνεργασία μ’ 
όλους τους εμπλεκόμενους που εργάζονται σε διαφορετικά αντικείμενα, και ελέγχει 
τις φάσεις εξέλιξης και τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα, 

- να διαμορφώνει το αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας των εργαστήριων για τα 
παιδιά και έφηβους και επιμελείται της υλοποίησής του, 

- να επιμελείται της προεργασίας εξειδίκευσης των αντικειμένων συνεργασίας με τους 
συντελεστές /φορείς για την προετοιμασία των αναγκαίων συμβάσεων και παραδίδει 
ταξινομημένο το αντίστοιχο υλικό στο νομικό σύμβουλο του Ιδρύματος, 

- να εποπτεύει την απρόσκοπτη υλοποίηση των διαδικτυακών συναντήσεων του 
Δ.Δ.Ν.Κ.Φ., 

- να αναλαμβάνει τον συντονισμό της επίλυσης όλων των προβλημάτων που ενδέχεται 
να ανακύψουν κατά το στάδιο της υλοποίησης των διαδικτυακών συναντήσεων – 
τόσο σε επίπεδο περιεχομένου, ομιλητών κ.λπ. όσο και σε τεχνικό επίπεδο 
λογισμικού υποστήριξης, 

- να αναλαμβάνει τον συντονισμό της επίλυσης όλων των προβλημάτων που ενδέχεται 
να ανακύψουν κατά το στάδιο της υλοποίησης των τριών εργαστηρίων του 
Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. τα οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία 
των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων, 

- να συντονίζει την απομαγνητοφώνηση του περιεχομένου των διαδικτυακών 
συναντήσεων και στη συνέχεια επιμελείται το περιεχόμενο των 
απομαγνητοφωνήσεων, διορθώνει τον προφορικό λόγο έτσι ώστε να έχει μορφή 
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γραπτού λόγου, επιλέγει και αξιολογεί το τελικό περιεχόμενο του 
απομαγνητοφωνημένου κειμένου, 

- να συντονίζει την εξαγωγή συμπερασμάτων από το αξιολογημένο και επιμελημένο 
τελικό γραπτό κείμενο των απομαγνητοφωνήσεων από τις διαδικτυακές συναντήσεις 
του Δ.Δ.Ν.Κ.Φ., και τα διαθέτει στο Ίδρυμα για οποιαδήποτε χρήση, 

- να συντονίζει την εξαγωγή συμπερασμάτων των προγραμματιζόμενων τριών 
εργαστηρίων του Δ.Δ.Ν.Κ.Φ., και να τα διαθέτει στο Ίδρυμα για οποιαδήποτε χρήση, 

- να επιμελείται τις μεταφράσεις από τα αγγλικά στα ελληνικά και διαμορφώνει τα 
τελικά κείμενα συμπερασμάτων των διαδικτυακών συναντήσεων και των τριών 
εργαστηρίων του Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. και να τα διαθέτει στο Ίδρυμα για οποιαδήποτε χρήση.  

 
Κωδ. ΙΙ.2: Ο Συντονιστής υλοποίησης δράσεων του θεσμού Α.Δ.Δ.Κ.Π. έχει ως κύρια 
καθήκοντα:  

- να εποπτεύει την εξέλιξη του συνόλου των εργασιών υλοποίησης του ειδικότερου 
προγράμματος των δράσεων και εκδηλώσεων του θεσμού Α.Δ.Δ.Κ.Π. και ιδίως του 
σκέλους των συνεννοήσεων με τους πανεπιστημιακούς και καλλιτεχνικούς φορείς 
εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες διευθετήσεις για τη συμμετοχή τους, 

- να διαμορφώνει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε δράσης και 
συντονίζει την υλοποίησή του, σε συνεργασία μ’ όλους τους εμπλεκόμενους που 
εργάζονται σε διαφορετικά αντικείμενα, και να ελέγχει τις φάσεις εξέλιξης και τ’ 
αναμενόμενα αποτελέσματα, 

- να διαμορφώνει το αναλυτικό πρόγραμμα των ετήσιων Σεμιναρίων - Εργαστήριων 
και να επιμελείται της πλήρους υλοποίησής του, 

- να επιμελείται της προεργασίας για την κατάρτιση των αναγκαίων συμβάσεων για 
τους συμμετέχοντες στις δράσεις του θεσμού Α.Δ.Δ.Κ.Π. και να παραδίδει 
ταξινομημένο το αντίστοιχο υλικό στο νομικό σύμβουλο του Ιδρύματος.  

 
Κωδ. ΙΙ.3: Ο Συντονιστής διεθνών σχέσεων των δύο θεσμών έχει ως κύρια καθήκοντα:  

- τη διαμόρφωση του καταλόγου των δυνητικών συνεργασιών με επιλεγμένους 
καλλιτεχνικούς, επιστημονικούς φορείς, επιστήμονες, καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά 
σχήματα, για συμμετοχή στις δράσεις των δύο θεσμών, 

- την επίβλεψη της επιλογής και οριστικοποίησης της συμμετοχής των καλλιτεχνικών, 
επιστημονικών φορέων, επιστημόνων, καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών σχημάτων 
που θα συμμετάσχουν στις δράσεις των δύο θεσμών. 

 

Κωδ. ΙΙ.4: Το Στέλεχος πληροφορικής του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. έχει ως κύρια καθήκοντα:  

- τη διαχείριση των κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας (digital marketing),  

- τη διαχείριση και ενημέρωση του περιεχομένου της πλατφόρμας Screenwiser, 

- την τεχνική υποστήριξη χρηστών της πλατφόρμας Screenwiser, 

- την υποστήριξη όλων των δράσεων ανάπτυξης και κινητοποίησης των χρηστών στην 
πλατφόρμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
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- ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων, δράσεων και υλικού για τη συνεχή ανάπτυξη 
και προώθηση του Κοινωνικού Δικτύου, 

- η προσέλκυση νέων μελών που θα εγγραφούν στην πλατφόρμα, 

- η ανάλυση των πληροφοριών που θα διακινούνται στο δίκτυο και θα 
υλοποίηση διασυνδέσεων, 

- η κατάθεση προτάσεων για συνεργασίες, 

- η προώθηση στοχευμένων πληροφοριών ώστε τα μέλη της Κοινότητας να 
αισθάνονται συνεχώς ότι ωφελούνται από τη συμμετοχή τους σε αυτή. 

 
 
Κωδ. ΙΙ.5: Ο Σχεδιαστής έντυπου & ψηφιακού υλικού προβολής - επικοινωνίας έχει ως 
κύρια καθήκοντα: 

- Θα επιμελείται τη σχεδίαση (δημιουργικό) και την παραγωγή έντυπου και 
ψηφιακού υλικού προβολής και επικοινωνίας σε συνεχή επαφή και συνεργασία με 
τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων που σχεδιάζουν και υλοποιούν τις δράσεις. Για το 
λόγο αυτό είναι απαραίτητη η καθημερινή επιτόπια παρουσία του στους χώρους 
του Ιδρύματος. 

- Θα σχεδιάζει έντυπο υλικό και καταλόγους των εκδηλώσεων - δράσεων, εικαστικών 
κ.α. γεγονότων. 

- Θα σχεδιάζει αφίσες, banners, ψηφιακά banners, λοιπό προωθητικό υλικό.  

- Θα απασχολείται για τη συνεχή βελτίωση της αισθητικής εικόνας της ψηφιακής 
πλατφόρμας Screenwiser. 

 
Κωδ. ΙΙ.6:  Ο Βοηθός προετοιμασίας και υποστήριξης δράσεων έχει ως κύρια 
καθήκοντα: 

- την υποστήριξη σε διοικητικό και γραμματειακό επίπεδο της προετοιμασίας των 
δράσεων των δύο θεσμών (αλληλογραφία, επικοινωνία, τήρηση αρχείου κλπ.), 

- τη γενική επιστασία και εποπτεία των χώρων υλοποίησης των δράσεων των δύο 
θεσμών, 

- να επικουρεί την προετοιμασία υλοποίησης των απαιτούμενων μετακινήσεων των 
συμμετεχόντων στις δράσεις των δύο θεσμών, 

- την υποβοήθηση στην προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος της δράσης 
των παιδικών εργαστηρίων στο πλαίσιο του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ., 

- την υποβοήθηση στην υλοποίηση των αναγκαίων διευθετήσεων κατά την 
προετοιμασία και υλοποίηση των ανοικτών δοκιμών, των Σεμιναρίων – 
Εργαστηρίων, του Διεθνούς Forum και του εικαστικού γεγονότος του θεσμού 
Α.Δ.Δ.Κ.Π. 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ι.1 ΓΕΝΙΚΑ  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ -  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ TΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

κατά περίπτωση καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
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2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση – Ν.3528/2007). 

3. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με βασική προϋπόθεση την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας (γραπτά 

και προφορικά). 

4. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με πρωτότυπη βεβαίωση από τον εργοδότη 

ή αντίγραφο αυτής επικυρωμένο από δικηγόρο, πρωτότυπο ή επικυρωμένο από 

δικηγόρο αντίγραφο αντίστοιχης σύμβασης (συνοδευόμενο οπωσδήποτε από εύλογο 

αποδεικτικό στοιχείο εκτέλεσής της), καθώς επίσης με αντίγραφο κάρτας ενσήμων από 

την οποία οπωσδήποτε να προκύπτει ο εργοδότης, η ειδικότητα και η διάρκεια 

απασχόλησης. 

5. Οι θέσεις που θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι θέσεις 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και συνεπώς ασύμβατες με άλλη παράλληλη 

απασχόληση. 

ΙV.2 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

1. Συντονιστής υλοποίησης δράσεων του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. (Κωδ. ΙΙ.1) 

Μορφωτικό επίπεδο 

• πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Εργασιακή εμπειρία 

• Τριετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, στο συντονισμό και την επικοινωνία 
σε φορείς διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό παραγωγής τουλάχιστον δύο 
(2) έργων στον τομέα του πολιτισμού. 
Δεξιότητες 

• αναλυτικός τρόπος σκέψης, ικανότητα ορθής αντίληψης, αποφασιστικότητα και 
ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων 

• εμπειρία σε διαπραγματεύσεις 

• αμεσότητα κι ευελιξία στην αντιμετώπιση της πίεσης και προθεσμιών 

• πλήρης αντίληψη των οργανωτικών και τεχνικών αναγκών υλοποίησης της πολιτιστικής 
παραγωγής  

• δυνατότητα πολύ καλής ανθρώπινης επικοινωνίας 

• επαρκής γνώση του σχετικού θεσμικού πλαισίου (ιδίως στον τομέα των πνευματικών 
δικαιωμάτων) και δεξιότητες σύνταξης εγγράφων, όπως π.χ. αναφορές και εκθέσεις 
παραδοτέων, κλπ. 

• τουλάχιστον καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 

 

2. Συντονιστής υλοποίησης δράσεων του θεσμού Α.Δ.Δ.Κ.Π. (Κωδ. ΙΙ.2)  

Μορφωτικό επίπεδο 

• πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Εργασιακή εμπειρία 

 Τριετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία με αντικείμενο το συντονισμό και την 
επικοινωνία σε φορείς πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  
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 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία με αντικείμενο το συντονισμό παραγωγής 
τουλάχιστον δύο (2) έργων στον τομέα του πολιτισμού. 

Δεξιότητες 

• αναλυτικός τρόπος σκέψης, ικανότητα ορθής αντίληψης, αποφασιστικότητα και 
ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων 

• εμπειρία σε διαπραγματεύσεις 

• αμεσότητα κι ευελιξία στην αντιμετώπιση της πίεσης και προθεσμιών 

• πλήρης αντίληψη των οργανωτικών και τεχνικών αναγκών υλοποίησης της 
πολιτιστικής παραγωγής  

• δυνατότητα πολύ καλής ανθρώπινης επικοινωνίας 

• επαρκής γνώση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και δεξιότητες σύνταξης εγγράφων, 
όπως π.χ. αναφορές και εκθέσεις παραδοτέων, κλπ. 

• τουλάχιστον καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 

 

3. Συντονιστής διεθνών σχέσεων των δύο θεσμών (Κωδ. ΙΙ.3)   

Μορφωτικό επίπεδο 

• πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σπουδές στον τομέα του πολιτισμού.  

• άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Εργασιακή εμπειρία 

• Πενταετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε υψηλού κύρους φορείς με 
αντικείμενο το συντονισμό των διεθνών σχέσεων στον τομέα του πολιτισμού.  

Δεξιότητες  

• αναλυτικός τρόπος σκέψης, ικανότητα ορθής αντίληψης, αποφασιστικότητα και 
ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων 

• αμεσότητα κι ευελιξία στην αντιμετώπιση της πίεσης και των προθεσμιών 

• πλήρης αντίληψη των οργανωτικών και τεχνικών αναγκών υλοποίησης της 
καλλιτεχνικής παραγωγής  

• δυνατότητα πολύ καλής ανθρώπινης επικοινωνίας 

• επαρκής γνώση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και δεξιότητες σύνταξης εγγράφων, 
όπως π.χ. αναφορές και εκθέσεις παραδοτέων, κλπ. 

• τουλάχιστον καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 

 

4. Στέλεχος πληροφορικής του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. (Κωδ. ΙΙ.4)    

Μορφωτικό επίπεδο 

 Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.  

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
 
Εργασιακή εμπειρία 

 Επαγγελματική εμπειρία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε τουλάχιστον δύο (2) 
ανάλογες διοργανώσεις.  

Δεξιότητες 

• Προχωρημένη γνώση χρήσης και διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

• Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας. 

• Αναλυτικός τρόπος σκέψης, ικανότητα ορθής αντίληψης, αποφασιστικότητα και 
ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων 

• Ικανότητα εργασίας με αυστηρή απαίτηση τήρησης προθεσμιών 
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• Ικανότητα αξιόπιστης και έγκαιρης παράδοση εργασιών με τα υψηλότερα πρότυπα 
ποιότητας 

• Συνεχής επικαιροποίηση γνώσεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τάσεις 
 

 

5. Σχεδιαστής έντυπου & ψηφιακού υλικού προβολής – επικοινωνίας (Κωδ. ΙΙ.5)  

Μορφωτικό επίπεδο 

• Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής γραφικών τεχνών  
Εργασιακή εμπειρία 

• Οκταετής επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό γραφιστικών εφαρμογών 
Δεξιότητες 

• Γνώσεις Γραφιστικής & διαδικτυακού μάρκετινγκ 
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού γραφιστικών 

εφαρμογών 
 

6. Βοηθός προετοιμασίας και υποστήριξης δράσεων (Κωδ. ΙΙ.6)    

Μορφωτικό επίπεδο 

• πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Εργασιακή εμπειρία 

• τετραετής επαγγελματική εμπειρία σε υπεύθυνη διοικητική θέση οργάνωσης 
εκδηλώσεων 
Δεξιότητες 

• δυνατότητα πολύ καλής ανθρώπινης επικοινωνίας  
• ικανότητα άμεσης αντίληψης, ευελιξίας και θετικής ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης 
• αντίληψη των βασικών διοικητικών και οργανωτικών αναγκών υλοποίησης σύνθετου 

χαρακτήρα εκδηλώσεων 

 

V.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής - δικαιολογητικών 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση, για μια και μόνο 

συγκεκριμένη ειδικότητα – κωδικό θέσης. Η σώρευση αιτήσεων ενός υποψηφίου για 

διαφορετικές ειδικότητες – κωδικούς θέσεων, σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής, 

συνεπάγεται αυτοδικαίως και σε κάθε περίπτωση την  ακύρωση όλων των αιτήσεων και 

αποκλεισμό του υποψηφίου αυτού από την περαιτέρω διαδικασία.  

2. Τρόπος υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θ’ 

αναγράφεται ευκρινώς ο κωδικός και ο αντίστοιχος τίτλος της ειδικότητας και θα περιέχει 

απλή αίτηση συμμετοχής τους, μαζί με όλα τα απαιτούμενα για την απόδειξη των 

προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της επαγγελματικής εμπειρίας τους 

δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, στα γραφεία του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, 

Πειραιώς 206, Ταύρος 177 78, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 

– 14.00. Υπογραμμίζεται ότι τα δικαιολογητικά και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα, θα πρέπει 

να είναι πρωτότυπα, ή/και ακριβή αντίγραφα,  ή/και αντίγραφα επικυρωμένα από 

δικηγόρο ή δημόσια αρχή,  όπως κατά περίπτωση ζητείται. 
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Αν δεν αναγράφεται στο φάκελο ο κωδικός και ο τίτλος της ειδικότητας, τότε ο υποψήφιος 

αποκλείεται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία. Στην εσωκλειόμενη αίτηση 

συμμετοχής  θα πρέπει ν’ αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του υποψηφίου, καθώς επίσης και ν’ απαριθμούνται ονομαστικά όλα τα 

δικαιολογητικά που επισυνάπτονται.  

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταθέσουν ταχυδρομικώς, ή με εταιρεία 

ταχυμεταφοράς, το φάκελο υποψηφιότητάς τους σύμφωνα με τ’ ανωτέρω, θα πρέπει να 

λάβουν υπ ‘ όψη τους ότι ο φάκελος θα πρέπει να φέρει απολύτως ευκρινή σφραγίδα 

ταχυδρομείου ή απόδειξη ταχυμεταφορέα, με ημερομηνία έως και την 16η /08/2021. Σε 

περίπτωση  που ο φάκελος φέρει μεταγενέστερη ημερομηνία, συνεπάγεται αυτοδικαίως 

και σε κάθε περίπτωση τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Ο 

φάκελος θα πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, 

Πειραιώς 206, 17778, Ταύρος, Αθήνα, Ελλάδα.  

VI. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία 

του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης στην προαναφερόμενη διεύθυνση, λήγει τη 16η  

Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00. 

VII. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει 

ορισθεί από το Δ.Σ. του Ι.Μ.Κ., μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των 

δικαιολογητικών τους. Καταρχάς θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων 

προσόντων μορφωτικού επιπέδου και εργασιακής εμπειρίας που αναφέρονται στην 

ανωτέρω παράγραφο «Ειδικά Προσόντα» και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν 

διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, 

βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 
 

1 Εμπειρία 60% 

2 Σπουδές 15% 

3 Ξένες γλώσσες 10% 

4 Δεξιότητες 15% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
  

1. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται αποκλειστικά και μόνον η αποδεικνυόμενη 

συναφής επαγγελματική απασχόληση με σχέση εργασίας, ή σύμβαση έργου στο 

δημόσιο ή/και τον ιδιωτικό τομέα, έγγραφα του δημοσίου όπως ΦΕΚ, βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης φορέων του δημοσίου, ή άσκηση επαγγέλματος στα αντικείμενα 

που προσδιορίζονται για κάθε ειδικότητα στην παρούσα πρόσκληση. Ενδεχόμενη 

εθελοντική εργασία δεν θα ληφθεί υπ’ όψη.  Η εμπειρία βαθμολογείται με 0,75 της 

μονάδας ανά μήνα εμπειρίας και έως 80 μήνες, δηλαδή με μέγιστο όριο τις 60 

μονάδες. 

2. Σε ό,τι αφορά τις σπουδές, θα αξιολογηθούν με μονάδες από 1 έως 5 η συνάφεια του 

αντικειμένου με τα καθήκοντα της αντίστοιχης ειδικότητας για την οποία 

υποβάλλεται η αίτηση, με μονάδες από 1 έως 5 το επίπεδο εκπαίδευσης 

(τεχνολογική, πανεπιστημιακή, μεταπτυχιακή) και από 1 έως 5 το επίπεδο της 

βαθμολογίας του ανωτέρου πλέον συναφούς τίτλου σπουδών. Μέγιστο όριο είναι οι 
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15 μονάδες και θα βαθμολογείται η ανώτερη βαθμίδα συναφούς εκπαίδευσης κάθε 

υποψηφίου. 

3. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο της  ξένης γλώσσας, αφορά μόνον στη 

ζητούμενη ξένη γλώσσα και γίνεται ως εξής: ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες 

σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστο όριο τις 10 μονάδες. Για την 

απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών ισχύουν οι πλέον πρόσφατες οδηγίες του ΑΣΕΠ 

(https://www.asep.gr). 

ΓΝΩΣΗ: ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

ΜΟΝΑΔΕΣ: 10 7 5 

4. Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα ή επικυρωμένη από δικηγόρο. Σε 

αντίθετη περίπτωση δεν θα ληφθούν υπ’ όψη. 

5.  Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο των  δεξιοτήτων θα γίνει από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ως προς τα κριτήρια 

εμπειρίας, σπουδών και ξένων γλωσσών. Η βαθμολόγηση αυτή θα 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο συνέντευξης στην οποία θα κληθούν έως τρεις 

επικρατέστεροι υποψήφιοι ανά ειδικότητα, εφόσον η διαφορά στη βαθμολόγηση 

των υποψηφίων αυτών, ως προς τα κριτήρια εμπειρίας, σπουδών και ξένων 

γλωσσών, δεν υπερβαίνει τις 10 μονάδες. Εάν για κάποια ειδικότητα ο αριθμός των 

υποψηφίων που δεν έχουν αποκλειστεί είναι μικρότερος των ανωτέρω 

αναφερομένων, στη συνέντευξη θα κληθούν οι εναπομείναντες υποψήφιοι γι’ αυτή 

την ειδικότητα. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
Γνωστοποιείται ότι για την τελική επιλογή υποψηφίων με την ίδια συνολική βαθμολογία θα 

τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των κατατεθειμένων αιτήσεων των υποψηφίων. 

VIII. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, 

στην  διεύθυνση www.mcf.gr. 

Ανάρτηση πίνακα επιλογής 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, το  Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα 

αναρτήσει τον πίνακα με τα ονόματα αυτών που επελέγησαν για κάθε ειδικότητα, στην 

έδρα του στην παραπάνω διεύθυνση, ο οποίος θα υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του. Ο πίνακας θα αναρτηθεί επίσης και στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος. 

Το Ίδρυμα προσλαμβάνει τους συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ή έργου ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου μετά την ανάρτηση του πίνακα. Τυχόν αναμόρφωση του πίνακα βάσει 

κατ’ ένσταση ελέγχου, θα εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η συνεργασία 

με όσους υποψηφίους δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της αναμόρφωσης του ως 

ανωτέρω πίνακα. Οι συνεργάτες των οποίων λύεται η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές 

που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση από την αιτία αυτή.  
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IX. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ενστάσεις κατά 

του ως ανωτέρω πίνακα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται 

με συστημένη επιστολή στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στην παραπάνω διεύθυνση. 

Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μιχάλης 

Κακογιάννης το αργότερο εντός πέντε εργασίμων ημερών από την λήξη της  προθεσμίας 

υποβολής. 

 
Η νόμιμη εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Μεταξία Τσιρταβή (Ξένια Καλδάρα) 
Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια  

 

 

 

 
  

Με  τη  συγχρηματοδότηση  της  Ελλάδας  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
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