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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΔΗΛΩΣΗΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the 

programme area throughcinema) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκ. 

Καθηγητήτου Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας κ. Μιχαήλ Παναγόπουλο, το 

οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy 

(EL-IT) 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2 - “Integrated Environmenta 

lManagement”- Ειδικός Στόχος 2.1 “Valorisation of culturalheritage and naturalre 

sourcesas a territorial asset of the Programme Area”), σύμφωνα με απόφαση της 

117η/20-6-2019 Συνεδρίασης των μελών της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τα ακόλουθα 

αντικείμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, Ν. 4485/2017 που 

αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96. 

 

Κωδικός θέσης: Εκπαιδευτής σεναριογραφίας 

Περιγραφή έργου: Εκπαιδευτής της εκπαιδευτικής δράσης (workshop) διάρκειας 

τριών εβδομάδων (μία εβδομάδα στην πόλη της Κέρκυρας, μία στην πόλη των 
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Ιωαννίνων και μία στην πόλη του Μπάρι – Ιταλία) που θα πραγματοποιηθεί με 

αντικείμενο την ανάπτυξη σεναρίων (screenwriting) για οπτικοακουστικές 

παραγωγές βάσει του Τεχνικού Δελτίου του έργου. 

 

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν :Τρεις (3) 

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Τόπος Υλοποίησης και Παράδοσης του Έργου: Κέρκυρα, Ιωάννινα, Μπάρι 

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου: οι 3 εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν κατά 

την χρονική περίοδο: Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019. 

 

Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή:3.000,00€ για κάθε πρόταση 

(συμπεριλαμβανομένωντων φόρων, ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και 

εισφορών εργοδότη και εργαζομένου με δυνατότητα προσαύξησης σε περίπτωση 

παράτασης του έργου και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του). 

 

Περιγραφή προσόντων: 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1. Συγγραφή τουλάχιστον δύο 

σεναρίων κινηματογραφικής ταινίας 

μεγάλου μήκους που έχουν βγει 

στην παραγωγή 

- ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2. Ακαδημαϊκοί τίτλοι στο 

αντικείμενο του κινηματογραφικού 

σεναρίου 

4 μονάδες ανά 

τίτλο (μέχρι το 

μέγιστο των 12 

μονάδων) 

12 

3. Διδακτική εμπειρία σε θέματα 

συγγραφής σεναρίων 

4 μονάδες ανά 

κύκλο 

διδασκαλίας1 

(μέχρι το μέγιστο 

των 24 μονάδων) 

24 

4. Εμπειρία στην συγγραφή 

σεναρίων ταινιών μυθοπλασίας 

μεγάλου μήκους 

4 μονάδες ανά 

ταινία (μέχρι το 

μέγιστο των 24 

μονάδων) 

24 

                                                 
1 Ως κύκλος  διδασκαλίας ορίζεται μάθημα ή σεμινάριο ελάχιστης διάρκειας 40  διδακτικών ωρών 
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5. Βραβεία/διακρίσεις 

καλλιτεχνικού έργου στον χώρο 

του κινηματογράφου  

4 μονάδες ανά 

βράβευση (μέχρι 

το μέγιστο των 20 

μονάδων) 

20 

6. Δομημένη Συνέντευξη έως 20 μονάδες 20 

 

Αξιολόγηση των προτάσεων 

 

Η τελική επιλογή των υποψήφιων που κατέθεσαν προς έγκριση προτάσεις 

εμπρόθεσμα θα γίνει βάσει πίνακαμοριοδότησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 

βιογραφικά στοιχεία και τα όποια δικαιολογητικά τα οποία θα καταθέσουν οι 

ενδιαφερόμενοι. 

 

Για την παραπάνω αξιολόγηση επισημαίνεται ότι: 

Το  κριτήριο 1του παραπάνω πίνακα,  πρέπει να ικανοποιείταιεπί ποινή 

αποκλεισμού του υποψηφίου που καταθέτει την πρόταση.  

 

Σε συνέντευξη θα κληθούν μόνο οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα. Στη συνέντευξη η επιτροπή αξιολόγησης θα υποβάλει 

ερωτήματα στους υποψηφίους, προκειμένου να διαπιστώσει τις διδακτικές τους 

ικανότητες, την πληρότητα του διδακτικού τους πλάνου,καθώς και την ικανότητά 

τους να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τα θέματα των εκπαιδευόμενων, 

στοιχεία απαραίτητα για την κάλυψη της θέσης του εκπαιδευτή/διδάσκοντατου 

εκπαιδευτικού workshopκαι την σχετική με αυτήν υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου του προγράμματος. Επίσης η επιτροπή θα αξιολογήσει ποιοτικά τις 

βραβεύσεις και τις διακρίσεις των υποψηφίων. 

 

Βαθμολόγηση συνέντευξης: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατανόηση του αντικειμένου 0-5 μονάδες 

μεθοδολογική διδακτική προσέγγιση και  

αξιοποίηση της διδακτικής εμπειρίας (σεμινάρια, 

ακαδημαϊκή διδασκαλία, θερινά σχολεία, 

workshops, διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα) στην 

διδασκαλία στα πλαίσια του workshop 

0-5 μονάδες 

Δυνατότητα αυτενέργειας, οργάνωσης και 

διαχείρισης των παραδοτέων του έργου - 

Δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικότητας 

0-5 μονάδες 
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Κριτική σκέψη, σαφής προσδιορισμός διδακτικού 

πλάνου και στρατηγικής διαδικασίας επίτευξης 

αυτών των στόχων 

0-5 μονάδες 

 

Οι Έλληνες άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθ’όλη τη διάρκεια 

σύναψης σύμβασης στο έργο. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για την Επιτροπή Ερευνών 

του Ι.Π. και κατ’ επέκταση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καμία απολύτως δέσμευση για 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους υποβάλλοντες τις σχετικές προτάσεις. 

Η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης. Η 

διαδικασία θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και όσοι επιλεγούν θα 

ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. http://rc.ionio.gr/news, όπου έχει αναρτηθεί και το 

κείμενο της προκήρυξης. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε περίπτωση παραιτήσεως ή 

πρόωρης λύσεως της σύμβασης με τον επιλεγέντα, δύναται να επιλέγεται ο 

επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί.  

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε 

έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης αζημίως γι’ αυτήν. 

 

Υποβολή προτάσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

το οποίο θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και όποια αποδεικτικά 

στοιχεία πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα (σε περίπτωση αντιγράφων, αυτά δεν 

είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα, αρκεί να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση 

ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον 

ζητηθεί, μπορούν να επιδειχθούν τα πρωτότυπα). 

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους 

ενδιαφερόμενους ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει 

να αναγράφεται η ένδειξη:  

ΓιατοΈργο: CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism 

potential of the programme area through cinema)  

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 7741/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Ονοματεπώνυμο της/του υποψηφίας/ου  

Διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας 

                                                 
2
Το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

http://rc.ionio.gr, ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ». 
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στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 

49100 Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.30 

(ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία). 

 

Ενστάσεις:  

Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να 

υποβληθούν στην Επιτροπή Ερευνών Ι.Π. εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των 

αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των 

συνυποψήφιων τους, μετά από υποβολή γραπτής αίτησής τους και υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρ. 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999). 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής 

Ερευνών: http://rc.ionio.gr/news. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση: av-ciak@ionio.gr 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 
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