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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
σύμφωνα με την απόφαση της από 05/04/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (θέμα
6α), προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2 ) δ ιδ άσ κο ντ ες –
ε ισ η γ ητ ές σεμ ι ναρ ίω ν στον τομέα της Φωτογραφίας στο πλαίσιο του
αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΕΛΚΕ/ΑΣΚΤ στη Φωτογραφία και καλεί τους
ενδιαφερόμενους για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης
έργου για την παροχή έργου.
Αντικείμενο του έργου:
Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου οι ανάδοχοι θα αναλάβουν να καλύψουν τις ανάγκες
διδασκαλίας τριών συνολικά σεμιναρίων, που έχουν ως εξής:
• Εντατικό σεμινάριο τύπου workshop με αντικείμενο τη λήψη, κριτική και θεωρητική
πλαισίωση φωτογραφιών. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στον καλλιτεχνικό σταθμό της
Ύδρας από 9/7-16/7 2017.
• Το σεμινάριο «Φωτογραφία: Θεωρία και Δημιουργικές Πρακτικές Ι» (Οκτώβριος 2017Ιανουάριος 2018).
• Το σεμινάριο «Φωτογραφία: Θεωρία και Δημιουργικές Πρακτικές ΙΙ» (Φεβρουάριος
2018-Μάιος 2018, δύο τμήματα).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω σεμινάρια, θα πραγματοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι θα
συμμετέχει ο ελάχιστος ανά περίπτωση αριθμός επιμορφούμενων
Ειδικότερα:
Αντικείμενο του 1ου εισηγητή / διδάσκοντα : διδασκαλία τεχνικής λήψεων,
παρακολούθηση εξέλιξης φωτογραφικών εργασιών συμμετεχόντων και συγκρότησης
portfolio δουλειάς, τεχνικές προώθησης καλλιτεχνικού έργου, επιλογή και οργάνωση έργου
για τελική παρουσίαση.
Σύνολο ωρών: 180
Αντικείμενο του 2ου εισηγητή / διδάσκοντα: εισηγήσεις πάνω σε ζητήματα ιστορίας και
θεωρίας της φωτογραφίας, διδασκαλία τεχνικής λήψεων, παρακολούθηση εξέλιξης
φωτογραφικών εργασιών συμμετεχόντων και συγκρότησης portfolio δουλειάς, επιλογή και
οργάνωση έργου για τελική παρουσίαση.
Σύνολο ωρών: 114
Παραδοτέα:
1ος Εισηγητής
• Παραδοτέο 1: Portfolio φωτογραφικής εργασίας ανά συμμετέχοντα του
σεμιναρίου (κατόπιν editing/sequencing).
• Παραδοτέο 2 : Τελική παρουσίαση συνολικής δουλειάς συμμετεχόντων του
σεμιναρίου με τη μορφή εκθέσεως ή/και καταλόγου - βιβλίου.
2ος Εισηγητής
• Παραδοτέο 1: Προσωπικό portfolio φωτογραφικής εργασίας ανά
συμμετέχοντα του σεμιναρίου (κατόπιν editing/sequencing).
• Παραδοτέο 2 : Τελική παρουσίαση συνολικής δουλειάς συμμετεχόντων του
σεμιναρίου με τη μορφή εκθέσεως ή/και συνοδευτικού καταλόγου.
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Περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30.07.2018.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του αυτοχρηματοδοτούμενο έργου «Σεμινάρια
στη Φωτογραφία» με την προϋπόθεση ότι θα διεξαχθούν και θα ολοκληρωθεί επιτυχώς
ο κύκλος των σεμιναρίων
Προϋπολογισμός:
Για το αντικείμενου του 1ου αναδόχου/διδάσκοντα ανώτατο ύψος συνολικής αμοιβής :
9.000€ (50 ευρώ/ώρα)
Για το αντικείμενου του 2ου αναδόχου/διδάσκοντα ανώτατο ύψος συνολικής αμοιβής :
6.840€ (60 ευρώ/ώρα)
Η πληρωμή των αναδόχων θα λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του κάθε σεμιναρίου με
την προϋπόθεση ότι αυτό θα έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό των
επιμορφούμενων και θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να διαθέτει δικά του
φορολογικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει εγκαίρως και πάντως πριν την
υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
έναρξη επιτηδεύματος από τον οικεία Δ.Ο.Υ. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να έχει τη
δυνατότητα παρουσίας στην ΑΣΚΤ σε ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν από τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Απαιτούμενα προσόντα:
1ος Εισηγητής
1.
2.
3.
4.

Επαγγελματική προϋπηρεσία στον χώρο της φωτογραφίας,
Τουλάχιστον τριετής διδακτική εμπειρία πάνω στη φωτογραφία
Καλλιτεχνική εργασία αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Προϋπηρεσία στην οργάνωση και παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
(φωτογραφικών εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων)..
5. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της φωτογραφίας.
6. Επιθυμητή κρίνεται αντίστοιχη προϋπηρεσία σε σεμινάρια που υλοποιούνται από
τους ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων
2ος Εισηγητής
1. Επαγγελματική προϋπηρεσία στον χώρο της φωτογραφίας
2. Τουλάχιστον τριετής διδακτική εμπειρία πάνω στη φωτογραφία
3. Καλλιτεχνική εργασία αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
4. Προϋπηρεσία στην οργάνωση και παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
(φωτογραφικών εκθέσεων).
5. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της φωτογραφίας.
6. Επιθυμητά κρίνονται: Διδακτορικός τίτλος σπουδών πάνω στο αντικείμενο της
φωτογραφίας, αντίστοιχη προϋπηρεσία σε σεμινάρια που υλοποιούνται από τους
ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων.
Συνεκτιμούμενα προσόντα
Γνώση ξένης γλώσσας.
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Δικαιολογητικά προς υποβολή :
1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται η θέση για την οποία ο εν δυνάμει εισηγητήςδιδάσκων υποβάλλει τα δικαιολογητικά του. (Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων και για
τις δύο θέσεις υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά)
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Τίτλοι σπουδών (απλό αντίγραφο συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση περί
γνησιότητας του αντιγράφου ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτών). Εφόσον ο τίτλος
σπουδών είναι από το εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία .
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
5. Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας (απλό αντίγραφο συνοδευόμενο από υπευθ. δήλωση
περί γνησιότητας του αντιγράφου ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτών).
6. Φάκελος καλλιτεχνικής εργασίας υποψηφίου
7. Φάκελος με δείγματα εργασιών σπουδαστών το έργο των οποίων ο υποψήφιος έχει
επιβλέψει.
Όσοι εκ των υποψηφίων δεν προσκομίσουν-αποστείλουν το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την παρούσα πρόσκληση τίθενται
εκτός της διαδικασίας αξιολόγησης.
Η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να καλέσει τους υπό κρίση υποψηφίους σε προφορική
συνέντευξη.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ
(www.asfa.gr – Γενικές Ανακοινώσεις – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
στις 19/05/2017
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πατησίων 42, ΤΚ
106 82, Αθήνα, ή να αποσταλούν με κούριερ ή συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Πατησίων
42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα
Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη δίνονται Δευτέρα ως Παρασκευή
ώρες: 10:00 -13:00 στα τηλ. 210-3897100,210-3897128)
Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει στις __07/06/2017 και ώρα 14.00.
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του
ταχυδρομείου/κούριερ αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Οι πίνακες απορριφθέντων και επιτυχόντων υποψηφίων θα ανακοινωθούν/αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 5
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων. Η ένσταση θα
πρέπει να κατατεθεί εγγράφως στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας της ΑΣΚΤ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΟΦΙΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
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