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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ίδρυμα "Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας", στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύστημα ανάλυσης, 
τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας, 
Ακρωνύμιο: HapticSOUND, Κωδικός υποβολής: Τ6ΥΒΠ-00397, Κωδικός ΟΠΣ: 5066859, Δράση «Ειδικές 
Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-
2020, το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε ρόλο Γενικού Συντονιστή (“Co-ordinator”) 
και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συγχρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με χρονική διάρκεια έργου 36 μήνες, από 
26/05/2020 έως 25/05/2023, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία 
αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: 

 
Α. Δύο (2) εξωτερικοί  συνεργάτες Αρχαιολόγοι – εθνολόγοι (Κωδικός Θέσης: Α) που θα πληρούν 
συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο 
παραδοτέο έργο ως εξής: 

1. Αντικείμενο του έργου 

• Ενέργειες συλλογής τεκμηρίων με βιβλιογραφική έρευνα και δια ζώσης επιτόπιες συνεντεύξεις από 
οργανοπαίκτες, οργανοκατασκευαστές κ.ά. στην Δυτική και Κεντρική Κρήτη (Νομούς Χανίων, 
Ρεθύμνου, Ηρακλείου). Καταγραφή μουσικών εκτελέσεων με χρήση των ΠΜΟ από παραδοσιακούς 
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οργανοπαίκτες και συλλογή υπάρχοντος πολυμεσικού υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και 
ηχητικά αποσπάσματα) για τα παραδοσιακά μουσικά όργανα του Μουσείου. Επίσης καταγραφή 
βίντεο, φωτογραφιών και ηχητικών αποσπασμάτων από τα μουσικά όργανα. Επιτόπια εθνογραφική 
έρευνα που περιλαμβάνει συμμετοχική παρατήρηση, συλλογή προφορικών μαρτυριών και 
αφηγήσεων ζωής (life stories) από οργανοποιούς και μουσικούς οργανοπαίκτες, καθώς και 
οπτικοακουστική καταγραφή των σταδίων και της διαδικασίας κατασκευής μουσικών οργάνων που θα 
επιλεγούν από τη συγκέντρωση του υλικού και τη  μουσειακή συλλογή. Τεχνική έρευνα των 
χαρακτηριστικών των μουσικών οργάνων της συλλογής και της επιτόπιας έρευνας  (προέλευση, 
ηλικία, βιογραφικά στοιχεία, υλικά, κατασκευαστικά στοιχεία, μορφολογική δομή των οργάνων, κτλ), 
από εμπειρογνώμονα οργανοποιό/-οιούς. Εθνομουσικολογική τεκμηρίωση αντιπροσωπευτικού 
μέρους (λαούτο, λύρα και ασκομαντούρα) της συλλογής Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων (ΠΜΟ) 
που επιλέγει το MKE, ως μέρος του έργου HapticSOUND, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2: 
Διαχείριση δεδομένων, ΥΕΕ2.1, Εθνομουσικολογική τεκμηρίωση της συλλογής των ΠΜΟ, Π2.1: 
Συλλογή τεκμηρίων και χαρακτηριστικών των ΠΜΟ (Αρχείο).  

 

Με διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την έγκριση της ανάθεσης, με αμοιβή ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ 
(15.000€) έκαστος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα 
συνέχισης της συνεργασίας, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των 
αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου. 

2. Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

i. Κατοχή Πτυχίου/Διπλώματος ΑΕΙ στην Αρχαιολογία ή Εθνολογία ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης 
ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα 
πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.  

ii. Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία ή Εθνολογία ή τίτλου σπουδών 
αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της 
αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας.  
 

3. Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα-κριτήρια 

i. Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε αρχαιολογικές ή εθνοαρχαιολογικές έρευνες 
στην Κρήτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή υλικού και μελέτη του υλικού πολιτισμού της Κρήτης, 
που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών. 

ii. Προφορική συνέντευξη με την οποία θα αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε ζητήματα συναφή 
με την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και στοιχεία της προσωπικότητάς του, ιδίως, επικοινωνιακές 
δεξιότητες, συνδυαστική σκέψη, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, ευγένεια, δηλαδή στοιχεία που 
κρίνονται απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη θέση και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν με άλλο τρόπο. 

 

4. Αντιστοιχούσα βαθμολογία συνεκτιμώμενων πρόσθετων προσόντων – κριτηρίων 

ΠΡΟΣΟΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ι. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αρχαιολογικές 
ή εθνοαρχαιολογικές έρευνες στην Κρήτη με 
ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή υλικού και 
μελέτη του υλικού πολιτισμού της Κρήτης. 

80 μόρια 
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ΙΙ. Προφορική συνέντευξη με την οποία θα 
αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε 
ζητήματα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση, 
καθώς και στοιχεία της προσωπικότητάς του, 
ιδίως, επικοινωνιακές δεξιότητες, συνδυαστική 
σκέψη, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, 
ευγένεια,  δηλαδή στοιχεία που κρίνονται 
απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη θέση και 
δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν με άλλο τρόπο. 

20 μόρια 

Σύνολο 
100 μόρια 

 
 

Β. Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη Αρχαιολόγο – εθνολόγο (Κωδικός Θέσης: Β) που θα πληροί συγκεκριμένα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως 
εξής: 

1. Αντικείμενο του έργου 

• Ενέργειες συλλογής τεκμηρίων με βιβλιογραφική έρευνα και δια ζώσης επιτόπιες συνεντεύξεις από 
οργανοπαίκτες, οργανοκατασκευαστές κ.ά. στην Ανατολική Κρήτη (Νομός Λασιθίου). Καταγραφή 
μουσικών εκτελέσεων με χρήση των ΠΜΟ από παραδοσιακούς οργανοπαίκτες και συλλογή 
υπάρχοντος πολυμεσικού υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα) για τα 
παραδοσιακά μουσικά όργανα του Μουσείου. Επίσης καταγραφή βίντεο, φωτογραφιών και ηχητικών 
αποσπασμάτων από τα μουσικά όργανα. Επιτόπια εθνογραφική έρευνα που περιλαμβάνει 
συμμετοχική παρατήρηση, συλλογή προφορικών μαρτυριών και αφηγήσεων ζωής (life stories) από 
οργανοποιούς και μουσικούς οργανοπαίκτες, καθώς και οπτικοακουστική καταγραφή των σταδίων και 
της διαδικασίας κατασκευής μουσικών οργάνων που θα επιλεγούν από τη μουσειακή συλλογή και την 
έρευνα. Τεχνική έρευνα των χαρακτηριστικών των μουσικών οργάνων της συλλογής (προέλευση, 
ηλικία, βιογραφικά στοιχεία, υλικά, κατασκευαστικά στοιχεία, μορφολογική δομή των οργάνων, κτλ), 
από εμπειρογνώμονα οργανοποιό/-οιούς. Εθνομουσικολογική τεκμηρίωση αντιπροσωπευτικού 
μέρους (λαούτο, λύρα και ασκομαντούρα) της συλλογής Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων (ΠΜΟ) 
του MKE, ως μέρος του έργου HapticSOUND, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2: Διαχείριση 
δεδομένων, ΥΕΕ2.1, Εθνομουσικολογική τεκμηρίωση της συλλογής των ΠΜΟ, Π2.1: Συλλογή 
τεκμηρίων και χαρακτηριστικών των ΠΜΟ (Αρχείο). 

 

Με διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την έγκριση της ανάθεσης, με αμοιβή ύψους δώδεκα χιλιάδες ευρώ 
(12.000€) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της 
συνεργασίας, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων 
οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου. 

2. Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

i. Κατοχή Πτυχίου/Διπλώματος ΑΕΙ στην Αρχαιολογία ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου 
συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε 
περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να 
υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.  

ii. Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία ή Εθνολογία ή τίτλου σπουδών 
αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου 
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σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της 
αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας.  
 

3. Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα-κριτήρια 

i. Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε αρχαιολογικές ή εθνοαρχαιολογικές έρευνες 
στην Κρήτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή υλικού και μελέτη του υλικού πολιτισμού της Κρήτης, 
που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών. 

ii. Προφορική συνέντευξη με την οποία θα αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε ζητήματα συναφή 
με την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και στοιχεία της προσωπικότητάς του, ιδίως, επικοινωνιακές 
δεξιότητες, συνδυαστική σκέψη, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, ευγένεια, δηλαδή στοιχεία που 
κρίνονται απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη θέση και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν με άλλο τρόπο. 

 

4. Αντιστοιχούσα βαθμολογία συνεκτιμώμενων πρόσθετων προσόντων – κριτηρίων 

ΠΡΟΣΟΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ι. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αρχαιολογικές 
ή εθνοαρχαιολογικές έρευνες στην Κρήτη με 
ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή υλικού και 
μελέτη του υλικού πολιτισμού της Κρήτης. 

80 μόρια 

ΙΙ. Προφορική συνέντευξη με την οποία θα 
αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε 
ζητήματα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση, 
καθώς και στοιχεία της προσωπικότητάς του, 
ιδίως, επικοινωνιακές δεξιότητες, συνδυαστική 
σκέψη, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, 
ευγένεια,  δηλαδή στοιχεία που κρίνονται 
απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη θέση και 
δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν με άλλο τρόπο. 

20 μόρια 

Σύνολο 
100 μόρια 

 
 

Γ. Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη Μουσικολόγο – μουσικό (Κωδικός Θέσης: Γ) που θα πληροί συγκεκριμένα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως 
εξής: 

1. Αντικείμενο του έργου 

• Ενέργειες αναζήτησης, εντοπισμού, ανάλυσης και τεκμηρίωσης των παραδοσιακών κρητικών 
μουσικών οργάνων σε όλη την Κρήτη.  Μελέτη, δομική ανάλυση και τεκμηρίωση των μουσικών 
οργάνων, ιδιαίτερα της λύρας, του λαούτου και της ασκομανδούρας. Ακριβής και λεπτομερής 
καταγραφή και απεικόνιση της δομής των παραδοσιακών μουσικών οργάνων.  Ηχητική καταγραφή, 
ανάλυση και τεκμηρίωση των λειτουργικών μοντέλων των παραδοσιακών μουσικών οργάνων. 
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Αξιοποίηση στην πράξη της προφορικής αυθεντικής παράδοσης με εξειδίκευση στη παραδοσιακή 
μουσική, ως μέρος του έργου HapticSOUND, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2: Διαχείριση 
δεδομένων, ΥΕΕ2.1, Εθνομουσικολογική τεκμηρίωση της συλλογής των ΠΜΟ, Π2.1: Συλλογή 
τεκμηρίων και χαρακτηριστικών των ΠΜΟ (Αρχείο). 

 

Με διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την έγκριση της ανάθεσης, με αμοιβή ύψους δώδεκα χιλιάδες ευρώ 
(12.000€) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της 
συνεργασίας, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων 
οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου. 

2. Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

i. Κατοχή Πτυχίου/Διπλώματος ΑΕΙ στις Μουσικές Σπουδές ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας 
άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε 
περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να 
υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.  
 

3. Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα-κριτήρια 

i. Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στη χρήση ή/και κατασκευή παραδοσιακών 
μουσικών  οργάνων, που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών. 

ii. Προφορική συνέντευξη με την οποία θα αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε ζητήματα συναφή 
με την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και στοιχεία της προσωπικότητάς του, ιδίως, επικοινωνιακές 
δεξιότητες, συνδυαστική σκέψη, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, ευγένεια, δηλαδή στοιχεία που 
κρίνονται απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη θέση και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν με άλλο τρόπο. 

 

4. Αντιστοιχούσα βαθμολογία συνεκτιμώμενων πρόσθετων προσόντων – κριτηρίων 

ΠΡΟΣΟΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ι. Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική 
εμπειρία στη χρήση ή/και κατασκευή 
παραδοσιακών μουσικών  οργάνων. 

80 μόρια 

ΙΙ. Προφορική συνέντευξη με την οποία θα 
αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε 
ζητήματα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση, 
καθώς και στοιχεία της προσωπικότητάς του, 
ιδίως, επικοινωνιακές δεξιότητες, συνδυαστική 
σκέψη, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, 
ευγένεια,  δηλαδή στοιχεία που κρίνονται 
απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη θέση και 
δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν με άλλο τρόπο. 

20 μόρια 

Σύνολο 
100 μόρια 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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1.  Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης (επισυνάπτεται) 
2.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3.  Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Σημ: σε περίπτωση που η ειδίκευση/κατεύθυνση δεν προκύπτει 

από τον Τίτλο Σπουδών, θα πρέπει να επισυνάπτεται και η Αναλυτική Βαθμολογία) 
4.  Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που 

θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα 
απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης. 

5.  Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / 
Αντίγραφο βεβαίωσης αναβολής (για τους άνδρες υποψηφίους) 

 

Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας: 
 

Α. Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. 
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν 
προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών 
που να καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

 
Β. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα. 
Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να 
αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 

 

Αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας: 
 

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας 
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει: 
Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης από όπου να αποδεικνύονται για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, 
ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία 
συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα, ο επιστημονικός υπεύθυνος και το ερευνητικό αντικείμενο 
απασχόλησης. Εφόσον από τα παραπάνω δεν προκύπτει το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης, 
απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται για κάθε 
ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη 
συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου. 

 

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με τα είδη εμπειρίας (επαγγελματική, ερευνητική) ισχύουν 
εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη 
βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή 
βεβαίωση. 

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου. 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με 
φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας, Βώροι, Δήμου 
Φαιστού, 70200, Ηράκλειο Κρήτης είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: devalliano@yahoo.gr ή   
info@cretanethnologymuseum.gr έως τις 26/4/2022.  
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Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στα τηλ: 2892091110, , 
6937219035, 6973852347.  

 
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. 

 
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής 
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικά). Επισημαίνεται 
ότι επί ύπαρξης εύλογου ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του 
ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα αξιολόγησης – βαθμολόγησης, τόσο των ιδίων όσο 
και των λοιπών συνυποψηφίων, κατόπιν γραπτής αίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 
2690/1999 και 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του Ν.2472/1997. 

 
 

 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη 
που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες 
στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη 
ημερομηνία και ώρα.Στηνπερίπτωσηταχυδρομικήςαποστολήςήαποστολήςμεταχυμεταφορά,το 
εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο ημερομηνία αποστολής, με την 
προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από τον φορέα το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων της παρούσας. 

3. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συν εκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί 
από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του 
ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του 
βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας 
βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό 
αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η αίτηση του 
ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται, απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν. 

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον 
χαρακτήρα αποδοχής της αίτησης υποψηφιότητας και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 
πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα 
κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι 
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση 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. 

6. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε 
βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο 
πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα 
κατάταξης. 

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό εφαρμογής του 
προγράμματος. 

9. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1ΠΔ146/2007 
«Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/ τ. Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο 
της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/τ.Α’). 

10. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 
39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄63/9.3.2005). 

11. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται 
συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
                Η Πρόεδρος του Ιδρύματος                                 Ο Γραμματέας  
 
 
 
                     Λουίζα Καραπιδάκη                                              Δρ  Χριστόφορος Βαλλιάνος
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ 
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 

 
 

Επώνυμο :   Όνομα: 
 

Πτυχίο (ή Δίπλωμα):  Τελικός βαθμός (αριθμητικά):    

Έτος γέννησης: Τόπος γέννησης:  Νομός: 

Όνομα και επώνυμο του πατέρα: 
 

Όνομα και επώνυμο της μητέρας: 
 

Διεύθυνση κατοικίας, Οδός:    Αριθμός:  Τ.Κ.: 

 Πόλη:  Τηλ.:  Κινητό τηλ:  

 e-mail: 

 

Ο αριθμός του πρωτόκολλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
 
 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο 
σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και 
αληθείς. 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

Ημερομηνία : / /2022 
 
 

Συνημμένα υποβάλλω :     

 1. 
 

2. 
 

3. 
 


