
 

Τ: 210 341 8550            Πειραιώς 206 | Ταύρος, Αθήνα 17778 
F: 210 341 8570            206 Piraeus str. | Tavros, Athens 17778                 E:info@mcf.gr www.mcf.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΏΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ" ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Δ.Δ.Ν.Κ.Φ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (4) «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου Υποέργου της 
Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΤΤΙΚΗ», υλοποιεί δράσεις των Θεσμών «Διεθνές Δίκτυο Νεανικών Κινηματογραφικών 
Φεστιβάλ» (στο εξής Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.) Και «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές 
Προσεγγίσεις» (στο εξής Α.Δ.Δ.Κ.Π.).  

Η παρούσα πρόσκληση αφορά το θεσμό Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. Βασικός στόχος του θεσμού αποτελεί η 
ανάπτυξη, διεύρυνση και καθιέρωση του  Διεθνούς Δικτύου μέσω της υλοποίησης δύο 
βασικών λειτουργιών: 

Α.1) Η πρώτη αφορά σε 3 (τρεις) Διεθνείς διαδικτυακές συναντήσεις (ΥΒΡΙΔΙΚΑ 
WEBINARS) οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το 2ο Δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2021.  

Α.2) Η δεύτερη, αφορά στην επέκταση της πλατφόρμας Screenwiser και τη δημιουργία 

ψηφιακής υπηρεσίας παροχής υλικού ελευθέρας ροής σε συνεργασία με live streaming 

πλατφόρμες (YouTube, Vimeo κ.λ.π.). 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επέκτασης του Δικτύου FEST OF FEST θα 
επιχειρηθεί μια πιλοτική εφαρμογή των εργαστηρίων για παιδιά σε δημιουργίες που 
αποτυπώνουν τη σχέση της γενιάς τους με την κινηματογραφική και ψηφιακή εικόνα. Σε 
αυτό το πλαίσιο η πραγματοποίηση 3 εργαστηρίων θα γίνει με φυσική παρουσία στους 
χώρους του ΙΜΚ τον Μάιο του 2022.  
 
Τέλος η Χάρτα των Παιδικών και Νεανικών Κινηματογραφικών Φεστιβάλ αποτελεί 
σημαντικό παραδοτέο της δράσης ΔΔΝΚΦ που υλοποίησε το ΙΜΚ κατά τα δύο προηγούμενα 
χρόνια. Συνεπώς η συμπλήρωση και ο εμπλουτισμός της Χάρτας αποτελεί μία συνεχιζόμενη 
λειτουργία, όλον τον χρόνο. 

Στο πλαίσιο αυτό,  θα απαιτηθούν υπηρεσίες οργάνωσης των διεθνών συναντήσεων  και 
αξιοποίησης "εργαλείων" του διαδικτύου του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.  

Ειδικότερα, σε συνεργασία με τον Συντονιστή ο Ανάδοχος θα αναλάβει:  

α) την επικοινωνία με τους ξένους συμμετέχοντες και την οργάνωση των διεθνών 

συναντήσεων,  

β) τη συλλογή, οργάνωση και εκδοτική επιμέλεια του υλικού που θα προέλθει από τις 

άλλες δράσεις του έργου και την ψηφιακή έκδοση των εθνικών πρωτοβουλιών,  

γ) την επικαιροποίηση, συμπλήρωση και ανάπτυξη της χάρτας των διεθνών ο/α φεστιβάλ 

που παρήχθη κατά την πρώτη φάση του έργου (για τον σκοπό αυτό θα προηγηθεί έρευνα 
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και καταγραφή των στοιχείων των φορέων που παρέχουν οπτικοακουστική παιδεία σε όλον 

το κόσμο),  

δ) την έρευνα και καταγραφή των εργαλείων ο/α δημιουργίας που διατίθενται ελεύθερα 

στο διαδίκτυο και τη συγγραφή υλικού παρουσίασης για κάθε ένα από αυτά.  

 

Παραδοτέα του Αναδόχου: 
 

 Διοργάνωση 3 Διεθνών Συναντήσεων του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.(Νοέμβριος 2021).  

 Έκδοση Υλικού που θα προέλθει από τις άλλες δράσεις του έργου και ψηφιακή 

έκδοση των εθνικών πρωτοβουλιών, έως 30.6.2022 

 Επικαιροποίηση, συμπλήρωση και ανάπτυξη της Χάρτας Διεθνούς 

Κινηματογραφικής Κοινότητας νέων του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ, έως 30.6.2022 

 Καταγραφή των εργαλείων ο/α δημιουργίας στο διαδίκτυο και συγγραφή υλικού 

παρουσίασης για κάθε ένα από αυτά, έως 30.4.2022 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: 

1. Τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση διεθνών γεγονότων 
και συναντήσεων του οπτικοακουστικού τομέα.  

2. Τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία στη συλλογή, οργάνωση και 
εκδοτική επιμέλεια υλικού που εντάσσεται ή/και προέρχεται από τις διεθνείς δράσεις 
του οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και στην ψηφιακή έκδοση εθνικών και κατά 
προτίμηση  διεθνών πρωτοβουλιών του οπτικοακουστικού τομέα.  

3. Τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχεδιασμό, ανάπτυξη, και 
υλοποίηση  διεθνών ο/α φεστιβάλ και σε στοιχεία που προκύπτουν από τη διοργάνωσή 
τους, καθώς και σε φορείς που παρέχουν οπτικοακουστική παιδεία διεθνώς. 

4. Τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα και καταγραφή των 
εργαλείων ο/α δημιουργίας που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο και στη 
συγγραφή υλικού παρουσίασης για αυτά.  

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε συνολικό προϋπολογισμό 19.840,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αναλογεί. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει επίσης όλες 

τις νόμιμες κρατήσεις.  

 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο 
μέχρι και την  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00.  

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με την κατάθεση φακέλου στο Ίδρυμα Μιχάλης 
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Κακογιάννης (Πειραιώς 206, 177 78 Ταύρος - Ισόγειο, Γραφείο Υποδοχής), καθημερινά από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 – 14.00.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα που έχει ορισθεί ως προθεσμία υποβολής. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για 
τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για 
καθυστερήσεις φακέλων που αποστέλλονται ταχυδρομικά. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή 
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. Τέλος δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα σε ώρα και 
μέρα μεταγενέστερη της ως άνω προθεσμίας, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. 

Μετά την υποβολή της, η προσφορά θεωρείται τελική και δεν επιδέχεται οιασδήποτε 
αλλαγής. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της παρούσας 
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου 
(ονοματεπώνυμο επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας). Αν δεν 
αναγράφεται στο φάκελο ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, τότε ο 
υποψήφιος αποκλείεται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία.  Τέλος, στο φάκελο θα 
πρέπει να περιέχονται όλα τα στοιχεία, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, τα οποία κατά 
την κρίση του υποψηφίου αναδόχου θα τεκμηριώνουν τα ζητούμενα προσόντα και την 
επαγγελματική του εμπειρία. Επιθυμητή η υποβολή ενδεικτικού Portfolio. 

 
Αθήνα, 14/10/2021 

Η νόμιμη εκπρόσωπος  

 
 
 
 

Μεταξία Τσιρταβή  (Ξένια Καλδάρα) 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενική Διευθύντρια 
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