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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η κατάρτιση καταλόγου εξειδικευµένων 

ατόµων ή νοµικών προσώπων από τον οποίο κάφε φορά θα επιλέγονται οι καταλληλοι για να 
αναλαµβάνουν, ανάλογα µε τις ανάγκες συγκεκριµένες εργασίες µικρής κλίµακας στο πλαίσιο των 
αναγκών οργάνωσης και υποστήριξης του CulturePolis.  
Συγκεριµένα ζητούνται εξειδικευµένα άτοµα ή νοµικά πρόσωπα θα εργάζονται υπό την εποπτεία των 
Υπευθύνων Έργων, για απασχόληση σε εργασίες στα ακόλουθα αντικείµενα (βλ. πίνακα 1 όπου 
αναγράφονται τα αντικείµενα εργασίας για κάθε περίπτωση: 

Πίνακας 1 

Η επιλογή εξειδικευµένου προσωπικού σε κάθε περίπτωση θα γίνεται από τον κατάλογο των 
επιλεχθέντων ατόµων – νοµικών προσώπων και το ύψος της αµοιβής τους θα καθορίζεται ανάλογα µε 
τις ανάγκες / το µέγεθος της εκάστοτε προσφεροµένης υπηρεσίας και του κόστους εργατοώρας του 
κάθε αντικειµένου. Ο εκάστοτε Υπεύθυνος Έργου µπορεί να προτείνει περαιτέρω ανάλυση ανα 
αντικείµενο (εαν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο). 
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Τίτλος 
Επαγγέλµατος

Σύντοµη Περιγραφή Ειδικό Αντικείµενο 
ανα Έργο

Video Editor Παραγωγή και επεξεργασία video νέων και 
παραδοσιακών µέσων µε προσαρµοσµένο 
περιεχόµενο και επίσης για MOOC

Κατανόηση του 
πεδίου εφαρµογής 
του έργου

Υπέυθυνος 
Λειτουργιών 

Ανάληψη διαχειριστικών/ γραµµατειακών καθηκόντων Κατανόηση του 
πεδίου εφαρµογής 
του έργου

Ειδικός ICT Διαχείριση και υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακής 
αρχιτεκτονικής και δικτύων

ICT & Υποστήριξη 
υπηρεσιών Web

Δηµιουργία εφαρµογών και προγραµµάτων για 
γραµµατειακή και προγραµµατική υποστήριξη

Graphic Designer Παραγωγή υψηλού επιπέδου, ελκυστικών και απλών 
γραφικών

Καταλληλα για την 
εξάπλωση του 
οράµατος και των 
στόχων του έργου

Φωτογράφος Παραγωγή υψηλού επιπέδου, ελκυστικών και απλών 
φωτιγραφιών

Κατάλληλες για τις 
'ιστορίες' του έργου

Δηµιουργός 
Περιεχοµένου 
(Content creator)

Παραγωγή υψηλού επιπέδου, ελκυστικού και απλού 
περιεχοµένου για παραδοσιακού και νέου τύπου 
µέσα και στοχοποίηση δικτύων και Hubs

Μεταφραστής Μετάφραση ποικίλων κειµένων γενικού περιεχοµένου Κείµενα από 
Εταίρους

Διευκολυντής 
(Facilitator)

Δηµιουργία µεθόδων συµµετοχής στοχοποιηµένων 
κοινών και διευκόλυνση της συµµετοχής τους

Κατάλληλες για 
τους σκοπούς του 
εκάστοτε έργου



 Ανάλογα µε τη νοµική µορφή του ατόµου ή νοµικού προσώπου το παραστατικό που θα εκδίδεται θα 
είναι τιµολόγιο του προµηθευτή ή σε περιπτώσεις µεµονωµένων ατόµων για συγκεκριµένη µη 
επαναλαµβανόµενη εργασία, η αναθέτουσα αρχή θα εκδίδει απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης / τίτλο 
κτήσης.  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
CulturePolis, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Αλεποχώρι Καµάρας, 49084 Κέρκυρα, ΑΦΜ: 
998970105, Β’ ΔΟΥ Κέρκυρας 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
Οι υπηρεσίες αφορούν στο διάστηµα από 01.11.2016 µέχρι 31.10.19  
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής ή ανάλογα µε τις ανάγκες 
του κάθε αντικειµένου/προγράµµατος.  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
1. Πτυχίο πανεπιστηµίου ή τεχνικής σχολής ή ισοδύναµη εµπειρία σε σχετικό τοµέα  
2. Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (επιπλέον ευρωπαϊκή γλώσσα θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη) 

3. Προηγούµενη εµπειρία σχετική µε το περιεχόµενο του εκάστοτε προγρµµατικού σχεδίου θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη (βλ. www.culturepolis.org για περισσότερες λεπτοµέρειες επι των έργων): 
• GROW: Βιωσιµότητα, Διαχείρισης του εδάφους, Citizen Science, παρατηρητήρια Πολίτη κ.α. 
• Divertimento: Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και τουριστική εκµετάλλευση 
• CAI : Υποστήριξη καλλιτεχνών για εκκίνηση επιχειρηµατικής δράσης 
• INNOVIMENTOR (θα ξεκινήσει µέσα στο 2017) : τουρισµός σε αποµεµακρυσµένες περιοχές  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων ως ακολούθως:   
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Υποχρεωτικά 

1. Διαβιβαστικό σηµείωµα στα ελληνικά, υπογεγραµµένο που θα καθορίζει τα επιθυµητά 
αντικείµενα, θα αποδέχεται το πλαίσιο και αθα καθορίζει την αµοιβή (ωριαία / ηµερήσια) για την  
παροχή των συγκκεριµένων υπηρεσιών και ενδεχοµένως αν ζητείται και την εκτίµηση αρ. Ωρών 
/ ηµερών απασχόλησης, που θα απευθύνεται: 

2. Βιογραφικό σηµείωµα/ Δοµή- στελέχωση (εάν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα) 

Προθεσµία και τρόπος υποβολής υποψηφιότητας 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων είναι η 
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00µµ. Δεκτές γίνονται οι υποψηφιότητες εφόσον ως την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα έχουν κατατεθεί προσωπικά ή αποσταλεί µε email ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου : secretariat@culturepolis.org 
Με την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Επιλογής Εξειδικευµένου Προσωπικού CulturePolis» στο 
διαβιβαστικό σηµείωµα υπογεγραµµένο.  
Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα ή δεν θα υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων από Επιτροπή Επιλογής, που έχει ορισθεί από το Δ.Σ µε την Αρ. 
Πρωτ. CP-ΥDM-STAFF/23.09.2013/012A απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, θα ξεκινήσει στις 
06/04/2017 µε εξέταση των βιογραφικών και θα καταρτισθεί πίνακας όσων καλύπτουν τουλάχιστον 
τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης και ο τελικός πίνακας κατάταξης, θα ανακοινωθούν 
στους υποψήφιους που επελέγησαν µε εµαιλ και τηλεφωνικά και θα τους γίνει επίσηµη πρόταση 
πρόσληψης.  

CulturePolis  
Αλεποχώρι Καµάρας, 49084 Κέρκυρα 
Υπόψη Επιτροπής Επιλογής SUSTCULT 

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάρτιση καταλόγου εξειδικευµένου 
προσωπικού στο πλαίσιο των αναγκών του CulturePolis  

Αφορά ειδικότερα στο έργο : .....................................................
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http://www.culturepolis.org
mailto:secretariat@culturepolis.org


Οι υποψήφιοι που επελέγησαν θα πρέπει να αποδεχθούν την πρόταση που θα εξειδικεύει το 
αντικείµενο ανά έργο, γραπτώς (µε email) εντός 48 ωρών και σε περίπτωση άρνησης ή µη 
απάντησης, η Επιτροπή θα καλέσει τους επόµενους επιτυχόντες.  
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