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                                                                               2.Περιφέρεια Στ.Ελλάδας 
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                                                                                        3. Δήμο Δωρίδας 
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Σας αποστέλλουμε την κατωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
«ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και παρακαλούμε για την δημοσίευσή της. 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα «ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ», 
απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία με ειδικό 
Μουσειολόγο, που θα αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια και τον συντονισμό των 
μουσειακών χώρων και συλλογών που διαχειρίζεται το ΔΙΚΤΥΟ. 
 

 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στο πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριοποίησης του «Δικτύου Δελφών» 
στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, εντάσσεται η δημιουργία ενός καινοτόμου 
δικτύου μουσείων για τη λειτουργία, τη διαχείριση και την προβολή των κατά τόπους δημοτικών 
μουσείων, μουσειακών χώρων και εκθέσεων, που ανήκουν στη διοικητική επικράτεια του 
Δήμου Δελφών και του Δήμου Δωρίδας.  

 Ως σκοποί της εγκατάστασης του δικτύου ορίζονται ο συνολικός σχεδιασμός και η 
εφαρμογή μίας ενιαίας πλέον πολιτικής για τη διαχείριση των μικρών μουσειακών δομών και 
θεματικών εκθεσιακών χώρων η οποία να διαμορφώσει και να διατηρεί την ομοιογενή εικόνα 
του φορέα, να εδραιώσει και να εφαρμόζει τις καλές πρακτικές λειτουργίας, να διασφαλίζει την 
οικονομική τους βιωσιμότητα, να καταγράψει και να καταλογογραφήσει τις συλλογές, να 
συντάξει την πολιτική χορηγιών, δωρεών και δανεισμού σχετικές με τον εμπλουτισμό των 
μουσειακών συλλογών.  Επιπρόσθετα, ως κομβικός στόχος της λειτουργίας του «Δικτύου 
Μουσείων» να καλλιεργεί την κοινωνική αποδοχή και ένταξη στις κατά τόπους κοινότητες. 
Τέλος, να ανταλλάξει τεχνογνωσία σε σχετικά θέματα, για παράδειγμα τοπικής ιστορίας και 
κοινοτήτων, θεματικών εκθέσεων τοπικής ιστορίας, μνημείων, επιστημονική τεκμηρίωσης 
συλλογών και όμοια, καθώς και να προωθήσει την ιδέα της έννοιας και της παρουσίας 
«δικτύων» στον τομέα του πολιτισμού και της ιστορίας.   

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ: Βασικός τίτλος σπουδών στην 
Ιστορία-Αρχαιολογία. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση στη Μουσειολογία. 
Αποδεδειγμένη προηγούμενη ενασχόληση και κατά προτίμηση με θέματα τοπικής ιστορίας που 
άπτονται της επικράτειας των δύο Δήμων.  



Γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας: η μία εκ των δύο επίπεδου άριστης γνώσης και 
η άλλη επιπέδου πολύ καλής γνώσης.   

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Σύμφωνα με το είδος της θέσης και το περιεχόμενο απασχόλησης της 
προς πλήρωση θέσης, απαιτείται η προηγούμενη εργασιακή σχέση με φορείς που 
διαχειρίζονται μουσειακούς και εκθεσιακούς χώρους, μουσειακές συλλογές και έργα τέχνης, 
ιστορικά μνημεία και τόπους. Ο υποψήφιος να έχει προηγούμενη εμπειρία στις διαδικασίες 
σχεδιασμού και παραγωγής: εκθέσεων, οργάνωσης και τεκμηρίωσης εκθεσιακού υλικού, 
πωλητέων ειδών, εκδόσεων, υλικού γενικής προβολής. Επιπλέον, ο υποψήφιος να έχει 
εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποικίλης φύσης και ύλης δράσεων επικοινωνίας, 
μεγάλων εκδηλώσεων (εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις κοινού).    

 

 Κατάθεση αιτήσεων – βιογραφικών σημειωμάτων και στοιχείων τεκμηρίωσης, θα 
γίνονται  δεκτά μέχρι Παρασκευή 28/09/2018 στη Γραμματεία του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΦΩΝ. (κ. 
Ελένη Λαγγουράνη, τηλέφωνο:2265350023 και email: e.lagourani@delphi.gov.gr), όπου και θα 
δίδεται κάθε σχετική πληροφορία. 

 
 

                                                                                Ο  Πρόεδρος του «ΔΙΚΥΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 
 
 
                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                   Δήμαρχος Δελφών 
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