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Αζήλα, 27/02/2019

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 02/2019
Σο Ν.Π.Ι.Γ. με ηην επυνςμία «ΙΓΡΤΜΑ ΜΙΥΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»
έσονηαρ ςπότη:
1.

Σν Π.Γ ΦΔΚ/Β347/17.02.2004 έγθξηζεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ Ιδξχκαηνο Μηράιεο
Καθνγηάλλεο, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο 9εο Απξηιίνπ
2014 (ΦΔΚ 1006/22.4.2014), θαζψο επίζεο θαη ην άξζξν 27 ηνπ λ. 3259/2004 θαη ην λ.
1610/1986.

2.

ηελ Πξφζθιεζε ηνπ Π.Δ.Π. «Αηηηθή» κε θσδ. ΑΣΣ038/30.09.2016, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (4ε Σξνπνπνίεζε α.π. 1137/31.03.2017),

3.

ηελ κε αξηζκ. 110427/ ΔΤΘΤ/1020/2016 (ΦΔΚ Β’ 3521/1.11.2016) «Σξνπνπνίεζε θαη
αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β' 1822) ππνπξγηθήο
απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014
- 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ
ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ
επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ»,

4.

ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ιδξχκαηνο ηεο 11εο/11/2016 γηα ηελ έγθξηζε ππνβνιήο
πξφηαζεο γηα έληαμε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 ηεο
Πξάμεο ππφ ηνλ ηίηιν «ΚΑΘΙΔΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΘΔΜΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ» ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο ηνπ Π.Δ.Π. «Αηηηθή» 20142020 (θσδ. Πξφζθιεζεο ΑΣΣ038/30.09.2016, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη),

5.

ηελ απφ 02/08/2017 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Καζηέξσζε θαη Πξνβνιή Γηεζλψλ
Θεζκψλ χγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ ζηελ Αηηηθή» κε θσδηθφ Ο.Π.. 5003228 ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014 – 2020», κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 804,

6.

ηελ απφ 03/10/2017 απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ Τινπνίεζε κε Ίδηα Μέζα (ΑΤΜΙΜ – 2ε
Σξνπνπνίεζε) ηνπ Τπνέξγνπ «Καζηέξσζε θαη Πξνβνιή Γηεζλψλ Θεζκψλ χγρξνλνπ
Πνιηηηζκνχ ζηελ Αηηηθή» ηεο πξναλαθεξφκελεο Πξάμεο, ε νπνία πξνηείλεηαη ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014 – 2020» θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ Ο.Π.. 5003228,

7.

ηελ απφ 26/02/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ Τινπνίεζε κε Ίδηα Μέζα (ΑΤΜΙΜ – 3ε
Σξνπνπνίεζε) ηνπ Τπνέξγνπ «Καζηέξσζε θαη Πξνβνιή Γηεζλψλ Θεζκψλ χγρξνλνπ
Πνιηηηζκνχ ζηελ Αηηηθή» ηεο πξναλαθεξφκελεο Πξάμεο, ε νπνία πξνηείλεηαη ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014 – 2020» θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ Ο.Π.. 5003228,

8.

ηελ απφ 04/02/2019 απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ Τινπνίεζε κε Ίδηα Μέζα (ΑΤΜΙΜ – 4ε
Σξνπνπνίεζε) ηνπ Τπνέξγνπ «Καζηέξσζε θαη Πξνβνιή Γηεζλψλ Θεζκψλ χγρξνλνπ
Πνιηηηζκνχ ζηελ Αηηηθή» ηεο πξναλαθεξφκελεο Πξάμεο, ε νπνία πξνηείλεηαη ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014 – 2020» θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ Ο.Π.. 5003228,

9.

ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ιδξχκαηνο ηεο 17εο/02/2019 πεξί αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Γ..,
αλάζεζεο δηαρεηξηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη νξηζκνχ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ,
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ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ελφο (1) ζπλεξγάηε γηα
ηελ θάιπςε επνρηθψλ θαη παξνδηθψλ αλαγθψλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ «Γιεθνέρ
Γίκηςο Νεανικών Κινημαηογπαθικών Φεζηιβάλ» (ζην εμήο Γ.Γ.Ν.Κ.Φ.), ζην πιαίζην ηεο
Πξάμεο «ΚΑΘΙΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΘΔΜΧΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ
ΑΣΣΙΚΗ», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020» θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην,
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ αλαθεξφκελνπ παξαθάησ, αλά εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ
αηφκσλ κε ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα θαη ηα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη πξφζζεηα) πξνζφληα.
Η παξνχζα ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ελδερφκελσλ παξαηεξήζεσλ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.
Ι.

ΚΧΓΙΚΟ

III.2

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΘΔΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΣΙΣΛΟ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ηέιερνο αλάπηπμεο &
θηλεηνπνίεζεο θνηλφηεηαο
ρξεζηψλ ηνπ ζεζκνχ Γ.Γ.Ν.Κ.Φ.

ΑΡΙΘ
ΜΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΥΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΤΜΒΑΗ

ΜΔΓΙΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ ΜΗΝΙΑΙΟΤ
ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΗ
(ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔ
ΝΧΝ: ΜΙΚΣΟΤ ΜΙΘΟΤ,
ΠΑΗ ΦΤΔΧ
ΔΠΙΓΟΜΑΣΧΝ, ΓΧΡΧΝ,
ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΦΑΛ.
ΔΙΦΟΡΧΝ, ΦΟΡΧΝ &
ΛΟΙΠΧΝ ΚΡΑΣΗΔΧΝ)

1

8 κήλεο
(20/03/2019 20/11/2019)

έσο θαη 1.380,00 €

Σφπνο εξγαζίαο: Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Ιδξχκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Πεηξαηψο 206, Αζήλα 17778
Τπνγξακκίδεηαη φηη ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ακνηβέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηπρφλ ππεξσξίεο, ην
λφκηκν πνζνζηφ ηνπ επηδφκαηνο αδεηψλ θαη δψξσλ αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν κηθηφο
κηζζφο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ απνδίδεη ην Ίδξπκα ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, θάζε
θφξνο, ηέινο, ή/θαη θάζε άιιε θξάηεζε, δειαδή ην αλαγξαθφκελν πνζφ είλαη ην ηειηθφ κεληαίν
ζπλνιηθφ θφζηνο εξγαδφκελνπ για 32 ψξεο απαζρφιεζεο εβδνκαδηαίσο.
ΙΙ.

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΠΡΑΞΗ

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαπηζησζεί -κέζα απφ κηα ζεηξά εξεπλψλ, κειεηψλ, αιιά θαη
ζηαηηζηηθψλ απεηθνλίζεσλ δηεζλψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ- ε ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία ηεο
αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη κνλνδηάζηαηα απφ ηελ κεηξήζηκε
θαη απμαλφκελε νηθνλνκηθή ηνπ «αληαπνδνηηθφηεηα» (ππφ ηελ έλλνηα ηεο αξηζκεηηθήο απνηχπσζεο
ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο – αληαιιαγήο - θαηαλάισζεο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ). Σα
πιένλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο ε πξνζσπηθή
νινθιήξσζε θαη ηαπηφηεηα, ε θνηλσληθή ζπλεξγαζία, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε έθθξαζε, ν δηάινγνο
θαη ε επηθνηλσλία, αλαγλσξίδνληαη πιένλ σο παξάγνληεο εμαηξεηηθά δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο
θνηλσλίεο θαη ηα άηνκα, πνπ εμ νξηζκνχ είλαη αδχλαην λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ο πνιηηηζκφο, ζην
βαζκφ ινηπφλ πνπ θαιιηεξγεί θαη ελδπλακψλεη ηα αηζζήκαηα ηαπηφηεηαο, ζπιινγηθφηεηαο,
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο πνπ ζπληζηνχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη γηα ηε
βειηίσζε ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, απνηειεί φρη κφλνλ ηνλ πιένλ θαζνξηζηηθφ
παξάγνληα ψζεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηνλ θπξηφηεξν θαηαιχηε
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.
ην εηδηθφηεξν πεδίν ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε
θαηέρεη
ην ζπλερψο αλαπηπζζφκελν ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνχο βηνκεραλίαο παξαγσγήο
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θηλεκαηνγξάθνπ, κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή δεκηνπξγία γηα παηδηά θαη εθήβνπο λ’ απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ θαη ηδηαίηεξν θνκκάηη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο έθθξαζεο θαη παξαγσγήο πνπ ήδε αξηζκεί έλα
ζεκαληηθφ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ θεζηηβάι δηεζλψο. Σελ ίδηα ζηηγκή γλσξίδνπκε θαιά πσο ε κειέηε
ησλ έξγσλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο βξίζθεηαη δηαξθψο ζην πξνζθήλην ηεο παγθφζκηαο
πλεπκαηηθήο δσήο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην πιήζνο ησλ κειεηψλ, ησλ κεηαθξάζεσλ, ησλ
εθδφζεσλ, ησλ ζπλεδξίσλ αιιά θαη ησλ παξαζηάζεσλ. Απφ ηα είδε ηεο, κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ
παξαηεξείηαη –δηεζλψο– γηα ην Αξραίν Γξάκα.
Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ε επθαηξία γηα ηελ Διιάδα –θαη ηδίσο γηα ηελ Αηηηθήεληνπίδεηαη ζηελ ζέζπηζε πξνγξακκάησλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο, ζηε δεκηνπξγία θη ελδπλάκσζε
Θεζκψλ Γηεζλνχο Δκβέιεηαο θαη ζηελ πνιχκνξθε πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηφζν
απηφλνκα, φζν θαη σο ζθέινο κηαο ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο.
Η Πξάμε, αμηνπνηψληαο ηα ηζρπξά πιενλεθηήκαηα ηεο Αηηηθήο ζην πεδίν ηνπ επξχηεξνπ
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο / απνζέκαηνο, ζπλίζηαηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ θαζηέξσζε θαη πξνβνιή
ηνπ Θεζκνχ «Γιεθνέρ Γίκηςο Νεανικών Κινημαηογπαθικών Φεζηιβάλ».
Ο Θεζκφο αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαη θαζηέξσζε ελφο δηεζλνχο δηθηχνπ, ζεζκηθνχ ραξαθηήξα,
πνπ ζπλελψλεη ηηο εζληθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή δεκηνπξγία παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη
πξνσζεί ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία θαη ηελ επηβξάβεπζε ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο,
ζπκβάιινληαο έηζη, αθελφο ζηε δεκηνπξγία ηνπ «επθπνχο θαη ελζπλείδεηνπ» ζεαηή θαη αθεηέξνπ
ζηελ θαζηέξσζε ηεο Αηηηθήο σο ζεκείνπ αλαθνξάο ηεο λεαληθήο θηλεκαηνγξαθίαο θαη σο θεληξηθή
νδφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πεξίπνπ 450 εζληθψλ λεαληθψλ θεζηηβάι ζε φιν ηνλ θφζκν.
Η δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθηχνπ, πινπνηείηαη ήδε κέζα απφ δχν
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:
●

Η πξψηε αθνξά ζηε ζεζκνζέηεζε εηήζηαο Γηεζλνχο πλάληεζεο Νέσλ Κηλεκαηνγξαθηζηψλ
ζηελ Αζήλα Fest of Fests, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ παηδηά θαη έθεβνη, δεκηνπξγνί
θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη νξγαλσηέο ησλ λεαληθψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ
θεζηηβάι απφ φιν ηνλ θφζκν. Η ζπλάληεζε δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο:
-

λ’ αθνχζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο δηνξγάλσζεο ηεο δεκηνπξγηθήο
ζπκκεηνρήο ζηα θεζηηβάι,

-

λα εθζέζνπλ ην έξγν ησλ θεζηηβάι γηα ηε λεαληθή θηλεκαηνγξαθηθή δεκηνπξγία θαη
λα πξνσζήζνπλ ηελ κεηαμχ ησλ θεζηηβάι ζπλεξγαζία,

-

λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο
θηλεκαηνγξαθηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ,

-

λα παξαθνινπζήζνπλ εξγαζηήξηα κε δηεζλνχο θήκεο νκηιεηέο, εθπαηδεπηηθνχο,
θαιιηηέρλεο, παξαγσγνχο.

ζηε

δεκηνπξγηθή

ηα πιαίζηα ηεο εηήζηαο Γηεζλνχο πλάληεζεο πινπνηνχληαη εξγαζηήξηα θαη κηα αλνηρηή
θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε γηα ηα παηδηά θαη έθεβνπο. Ήδε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ινχλην ηνπ 2018 ε
1ε Γηεζλήο πλάληεζε Fest of Fests θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε 2ε θαηά ηελ πεξίνδν 9 – 13 Ινπλίνπ
2019.
●

Η δεχηεξε, αθνξά ζηε δεκηνπξγία δπλακηθήο ςεθηαθήο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο
Screenwiser, ε νπνία, αμηνπνηψληαο ηηο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο web θαη ηα Κνηλσληθά Γίθηπα,
πξνζθέξεη:
-

πξνβνιή θαη ππνζηήξημε εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη
λεαληθή θηλεκαηνγξαθηθή δεκηνπξγία,

-

δεκηνπξγία Κνηλνηήησλ Υξεζηψλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα,

-

ππνζηήξημε δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ,

δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ζηε
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-

παηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο αλνηθηφ ζρνιείν παγθφζκησλ πξαθηηθψλ
θαη κεζφδσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεαηή,

-

πξνζβάζηκν αξρείν κειεηψλ, εξεπλψλ θαη εθδφζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε
ηνπ θξηηηθνχ πλεχκαηνο ηνπ ζεαηή.

Μέζσ ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία κηαο δσληαλήο θαη δπλακηθήο
θνηλφηεηαο φισλ ησλ «παηθηψλ» ηνπ ρψξνπ ηνπ λεαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ: λένη
θηλεκαηνγξαθηζηέο, παξαγσγνί, θαιιηηέρλεο θαη δηνξγαλσηέο θεζηηβάι.
ΙΙΙ.

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ

Η ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ ζπλεξγάηε πνπ ζα πξνζιεθζεί παξνπζηάδεηαη
αλαιπηηθά, σο αθνινχζσο:
Κυδ. III.2: Σν ηέιερνο αλάπηπμεο & θηλεηνπνίεζεο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ ηνπ ζεζκνχ Γ.Γ.Ν.Κ.Φ.
ζα θαζνξίζεη θαη πινπνηήζεη ηα κνληέια αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Κνηλσληθνχ Γηθηχνπ θαη
αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο, έρνληαο σο θχξηα θαζήθνληα:
●

λα ζρεδηάζεη θαη λα αλαπηχμεη κεζφδνπο, δξάζεηο θαη πιηθφ γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε θαη
πξνψζεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Γηθηχνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ πνπ ζα εγγξαθνχλ ζηελ
πιαηθφξκα, ζα θνηλσληθνπνηεζνχλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο.

●

λα παξέρεη ζπλερψο θίλεηξα (αληακνηβή) ζηα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ
ηε δξαζηεξηφηεηα θαη θηλεηηθφηεηά ηνπο κέζα ζην Γίθηπν.

●

λα δηνξγαλψλεη on-line events, ζπδεηήζεηο, δηαγσληζκνχο κε έπαζια γηα λα δηαηεξεί ην
ελδηαθέξνλ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο ζε πςειά επίπεδα.

●

λα αλαιχεη ζπλερψο ηελ πιεξνθνξία πνπ ζα δηαθηλείηαη ζην δίθηπν θαη ζα πινπνηεί
δηαζπλδέζεηο, ζα πξνηείλεη ζπλεξγαζίεο, ζα πξνσζεί ζηνρεπκέλεο πιεξνθνξίεο ψζηε ηα κέιε
ηεο Κνηλφηεηαο λα ληψζνπλ ζπλερψο φηη σθεινχληαη ζπκκεηέρνληαο ζε απηή.

Γηάξθεηα ζχκβαζεο: απφ 20/03/2019 έσο θαη 20/11/2019.
ΙV.

ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

ΙV.1 ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ TΧΝ
ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
1. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαηά
πεξίπησζε θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο.
2. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε – Ν.3528/2007).
3. Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή λα είλαη ππήθννη ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε
βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
4. Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε πξσηφηππε βεβαίσζε απφ ηνλ εξγνδφηε ή αληίγξαθν
απηήο επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν, πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν αληίγξαθν αληίζηνηρεο
ζχκβαζεο (ζπλνδεπφκελν νπσζδήπνηε απφ εχινγν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εθηέιεζήο ηεο), θαζψο
επίζεο κε αληίγξαθν θάξηαο ελζήκσλ απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνθχπηεη ζαθψο ν
εξγνδφηεο, ε εηδηθφηεηα θαη ε δηάξθεηα απαζρφιεζεο.
5. Η ζέζε ζα θαιπθζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε 32 ψξεο απαζρφιεζεο
εβδνκαδηαίσο.
ΙV.2

ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ηέλεσορ ανάπηςξηρ & κινηηοποίηζηρ κοινόηηηαρ σπηζηών ηος θεζμού Γ.Γ.Ν.Κ.Φ. (Κυδ.
ΙΙΙ.2)
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Μνξθσηηθφ επίπεδν
●

πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε αληηθείκελν ηεο ηέρλεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ή ησλ
Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ

●

εμεηδίθεπζε ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζηηο ςεθηαθέο κνξθέο ηέρλεο

●

πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο

Δξγαζηαθή εκπεηξία
●

απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο
πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ & θηλεηνπνίεζεο ρξεζηψλ ςεθηαθήο (εηθνληθήο) θνηλφηεηαο κε -κεηαμχ
άιισλ- αλάιπζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαθηλείηαη ζην δίθηπν, δεκηνπξγία δηαζπλδέζεσλ,
πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ, δηάρπζε ζηνρεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, επηκέιεηα ζρνιίσλ θαη πιηθνχ
πνπ πξνζηίζεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο (content curation)

●

εκπεηξία ζε δηνίθεζε έξγσλ θαη παξαθνινχζεζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεηθηψλ

Γεμηφηεηεο

V.

●

γλψζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ θνηλνηήησλ (ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ)

●

εμνηθείσζε κε ηηο αξρέο παξνρήο θηλήηξσλ (αληακνηβή) ζηα κέιε ςεθηαθήο θνηλφηεηαο κέζσ
ησλ αξρψλ ηνπ gamification

●

βαζηθή αλάιπζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ

●

δπλαηφηεηα πνιχ θαιήο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, ηθαλφηεηεο παξνπζίαζεο ζε θνηλφ

●

αλαιπηηθφο ηξφπνο ζθέςεο, ηθαλφηεηα νξζήο αληίιεςεο, απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηαρχηεηα
ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ

●

εκπεηξία ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε

●

άξηζηε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ.

●

γλψζε λνκηθψλ πιεπξψλ Δπξσπατθνχ Οπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα ησλ
πνιπκέζσλ

●

γλψζεηο Αλάπηπμεο Οπηηθναθνπζηηθψλ πξνγξακκάησλ
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζ’
αλαγξάθεηαη επθξηλψο ν θσδηθφο θαη ν ηίηινο ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ζα πεξηέρεη απιή αίηεζε
ζπκκεηνρήο ηνπο, καδί κε φια ηα απαηηνχκελα γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ, ησλ ινηπψλ
ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα, ζηα
γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Πεηξαηψο 206, Σαχξνο 177 78, θαζεκεξηλά απφ
Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή (πιελ επίζεκσλ αξγηψλ) θαη ψξεο 10.00 – 14.00. ηελ εζσθιεηφκελε
αίηεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λ’ αλαγξάθνληαη ην φλνκα, ην επψλπκν θαη ηα πιήξε ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο επίζεο θαη λ’ απαξηζκνχληαη νλνκαζηηθά φια ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ επηζπλάπηνληαη. Τπνγξακκίδεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά απνδεηθηηθά έγγξαθα, ζα πξέπεη
λα είλαη πξσηφηππα, ή/θαη αθξηβή αληίγξαθα, ή/θαη αληίγξαθα επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα
αξρή, φπσο θαηά πεξίπησζε δεηείηαη.
Αλ δελ αλαγξάθεηαη ζην θάθειν ν θσδηθφο θαη ν ηίηινο ηεο εηδηθφηεηαο, ηφηε ν ππνςήθηνο
απνθιείεηαη απηνκάησο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
ζνη ελδηαθεξφκελνη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ ηαρπδξνκηθψο, ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, ην
θάθειν ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζχκθσλα κε η’ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππ ‘ φςε ηνπο φηη ν
θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη απολύηυρ εςκπινή ζθπαγίδα ηασςδπομείος ή απόδειξη
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ηασςμεηαθοπέα, κε εκεξνκελία έσο θαη ηελ 12ε/03/2019. ε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο θέξεη
κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ζηα γξαθεία ηνπ
Ιδξχκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Πεηξαηψο 206, 177 78, Σαχξνο, Αζήλα, Διιάδα.
VI.

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζηα γξαθεία
ηνπ Ιδξχκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο ζηελ πξναλαθεξφκελε δηεχζπλζε, ιήγεη ηελ 12η Μαπηίος
2019 και ώπα 14:00.
VII.

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην
Γ.. ηνπ Ι.Μ.Κ., κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο.
Καηαξράο ζα ειεγρζεί ε εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ
θαη εξγαζηαθήο εκπεηξίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Δηδηθά Πξνζφληα» θαη ζα
απνθιεηζηνχλ νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα. ηε ζπλέρεηα, νη
αηηήζεηο ζα αμηνινγεζνχλ, βάζεη ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ:
1

Δκπεηξία

60%

2

πνπδέο

15%

3

Ξέλεο γιψζζεο

10%

4

Γεμηφηεηεο

15%

ΤΝΟΛΟ

100%

1. Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ε απνδεηθλπφκελε ζπλαθήο
επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο, ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή/θαη ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, έγγξαθα ηνπ δεκνζίνπ φπσο ΦΔΚ, βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, ή
άζθεζε επαγγέικαηνο ζηα αληηθείκελα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εηδηθφηεηα ηεο παξνχζαο
Πξφζθιεζεο. Δλδερφκελε εζεινληηθή εξγαζία δελ ζα ιεθζεί ππ’ φςε. Η εκπεηξία βαζκνινγείηαη κε
0,75 ηεο κνλάδαο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 80 κήλεο, δειαδή κε κέγηζην φξην ηηο 60 κνλάδεο.
2. ε φ,ηη αθνξά ηηο ζπνπδέο, ζα αμηνινγεζνχλ κε κνλάδεο απφ 1 έσο 5 ε ζπλάθεηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ κε ηα θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηαο, κε κνλάδεο απφ 1 έσο 5 ην επίπεδν εθπαίδεπζεο
(ηερλνινγηθή, παλεπηζηεκηαθή, κεηαπηπρηαθή) θαη απφ 1 έσο 5 ην επίπεδν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ
αλσηέξνπ πιένλ ζπλαθνχο ηίηινπ ζπνπδψλ. Μέγηζην φξην είλαη νη 15 κνλάδεο θαη ζα βαζκνινγείηαη ε
αλψηεξε βαζκίδα ζπλαθνχο εθπαίδεπζεο θάζε ππνςεθίνπ.
3. Η βαζκνιφγεζε σο πξνο ην θξηηήξην ηεο μέλεο γιψζζαο, αθνξά κφλνλ ζηε δεηνχκελε μέλε
γιψζζα θαη γίλεηαη σο εμήο: ν ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί,
κε κέγηζην φξην ηηο 10 κνλάδεο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ ηζρχνπλ νη πιένλ
πξφζθαηεο νδεγίεο ηνπ ΑΔΠ (https://www.asep.gr).
ΓΝΩΗ:
ΜΟΝΑΓΔ:

ΑΡΙΣΗ

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

10

7

5

4.

ινη νη ηίηινη ζπνπδψλ μέλεο γιψζζαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απαξαηηήησο απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή επηθπξσκέλε απφ δηθεγφξν. ε αληίζεηε
πεξίπησζε δελ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςε.

5.

Η βαζκνιφγεζε σο πξνο ην θξηηήξην ησλ
δεμηνηήησλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο σο πξνο ηα θξηηήξηα εκπεηξίαο,
ζπνπδψλ θαη μέλσλ γισζζψλ. Η βαζκνιφγεζε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην
ζπλέληεπμεο ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ έσο ηξεηο επηθξαηέζηεξνη ππνςήθηνη, εθφζνλ ε δηαθνξά
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ζηε βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ απηψλ, σο πξνο ηα θξηηήξηα εκπεηξίαο, ζπνπδψλ θαη
μέλσλ γισζζψλ, δελ ππεξβαίλεη ηηο 10 κνλάδεο. Δάλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ
έρνπλ απνθιεηζηεί είλαη κηθξφηεξνο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ, ζηε ζπλέληεπμε ζα
θιεζνχλ νη ελαπνκείλαληεο ππνςήθηνη.
ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:
Γλσζηνπνηείηαη φηη γηα ηελ ηειηθή επηινγή ππνςεθίσλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή βαζκνινγία ζα ηεξεζεί
απζηεξά ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ.
VIII. ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ
Η παξνχζα ζα δεκνζηεπζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιδξχκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ζηελ
δηεχζπλζε www.mcf.gr. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα εζληθήο
εκβέιεηαο «ΔΦΗΜΔΡΙ ΓΗΜΟΠΡΑΙΩΝ & ΠΛΗΣΗΡΙΑΜΩΝ».
Ανάπηηζη πίνακα επιλογήρ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο θα αναπηήζει
ηον πίνακα με ηα ονόμαηα αςηού πος επελέγη ζηελ έδξα ηνπ ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, ν
νπνίνο ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Ο πίλαθαο ζα αλαξηεζεί επίζεο θαη ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιδξχκαηνο. Σν Ίδξπκα πξνζιακβάλεη ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ην
έθηαθην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεηά ηελ αλάξηεζε
ηνπ πίλαθα. Σπρφλ αναμόπθυζη ηνπ πίλαθα βάζεη θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ, ζα εθηειείηαη
ςποσπευηικά απφ ην θνξέα, ελψ ιχεηαη ε ζπλεξγαζία κε φζνπο ππνςεθίνπο δελ δηθαηνχληαη
πξφζιεςεο βάζεη ηεο αλακφξθσζεο ηνπ σο αλσηέξσ πίλαθα. Οη ζπλεξγάηεο ησλ νπνίσλ ιχεηαη ε
ζχκβαζε ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο
ιχζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.
IX.

ΔΝΣΑΔΙ

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο ελζηάζεηο θαηά ηνπ σο
αλσηέξσ πίλαθα, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ
επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπ. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή
ζην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ζηελ σο αλσηέξσ αλαθεξφκελε δηεχζπλζε.
Η ένζηαζη θα κπιθεί αμεηάκληηα από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηος Ιδπύμαηορ Μισάληρ
Κακογιάννηρ ηο απγόηεπο ενηόρ πένηε επγαζίμυν ημεπών από ηην λήξη ηηρ πποθεζμίαρ
ςποβολήρ.
Η νόμιμη εκππόζυπορ ηος Ιδπύμαηορ Μισάληρ Κακογιάννηρ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από METAXIA TSIRTAVI
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