
 

   

 

                                                                               
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Θέμα: Εκδήλωση της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου με διαγωνισμό αξιολόγησης και βράβευσης 
καλλιτεχνικής χειροτεχνίας με θέμα: «Η ταυτότητα γύρω από την πέτρα»  

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου στο πλαίσιο του έργου «Valorization of the common Identity around the Stone – 
V.I.S.» ή «Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την Πέτρα – V.I.S.» που έχει ενταχθεί και υλοποιείται μέσω του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 (INTERREG IV Greece – Italy 2007-
2013), σε συνεργασία με το Δήμο Κεφαλονιάς (Ελλάδα)  και τους Δήμους Caprarica Lecce, Maglie, Miggiano Gagliano del 
Capo (ταλία), καλεί νέους χειροτέχνες/καλλιτέχνες, κατοίκους των Ιόνιων Νησιών, να συμμετάσχουν στην εκδήλωση της 

Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου μέσω της συμμετοχής τους σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό παρουσιάζοντας μια 
καλλιτεχνική χειροποίητη δημιουργία από πέτρα.  
 
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προαγωγή της καλλιτεχνικής χειροτεχνίας, ως μέσο για την προώθηση της 
πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων και της Ιταλίας (Apulia).  Συγκεκριμένα, 
δίνεται η δυνατότητα σε νέους δημιουργούς, να εκφράσουν, με τη δημιουργία μιας καλλιτεχνικής χειροτεχνίας που θα 
σχετίζεται με το στοιχείο της πέτρας, τα κοινά στοιχεία της κληρονομιάς των περιοχών διεξαγωγής του έργου V.I.S.  
 
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα αξιολογηθεί και θα βραβευθεί η καλύτερη ιδέα για την ανάπτυξη μιας καλλιτεχνικής 
δημιουργίας σχετικής με το στοιχείο της πέτρας, ερμηνευμένη ελεύθερα από καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική άποψη.  
 
Η νικηφόρα δημιουργία θα βραβευθεί με το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ (σε μετρητά) καθώς και με την αναπαραγωγή 
της χειροποίητης δημιουργίας σε 120 αντίτυπα τα οποία θα διανέμονται σε όλες τις φάσεις του έργου. Το κόστος 
παραγωγής των 120 αντιτύπων της καλλιτεχνικής δημιουργίας θα καλυφθεί επιπλέον του βραβείου των 1.000€. 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής   

- Χειροποίητη δημιουργία 
- Αίτηση δήλωσης συμμετοχής συμπληρωμένη με τα στοιχεία του συμμετέχοντα, που θα περιλαμβάνει ένα σύντομο 

κείμενο (έως 300 λέξεις) στο οποίο ο δημιουργός θα περιγράφει και θα αιτιολογεί την καλλιτεχνική του πρόταση καθώς 
και το εκτιμώμενο κόστος για την αναπαραγωγή. Το κόστος κατασκευής του πρωτοτύπου δεν πρέπει να υπερβαίνει 
την αξία των € 10,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Παράρτημα Ι της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή Παράρτημα ΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος σε περίπτωση άτυπης ομάδας ή νομικού προσώπου) 

- Εφόσον πρόκειται για "άτυπη" ομάδα εργασίας εξουσιοδότηση των μελών της ομάδας με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής τους σχετικά με τον ορισμό του υπεύθυνου επικοινωνίας με τον φορέα διεξαγωγής της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

- Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 

 απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης περί συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ορισμό νόμιμου εκπροσώπου, 

 επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα και των τροποποιήσεων αυτού και βεβαίωση της εκάστοτε 
αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού, 

- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας των φυσικών προσώπων-συμμετεχόντων και βεβαίωση μονίμου κατοικίας του 
εκπροσώπου του νομικού προσώπου. 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντα ή των μελών της άτυπης ομάδας εργασίας ή του νόμιμου 
εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

Χρόνος και Τόπος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

Η υποβολή συμμετοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς συστημένα με ευθύνη του συμμετέχοντα, 
σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: " The Stone identity”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή 
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σε διαγωνισμό αξιολόγησης και βράβευσης καλλιτεχνικής δημιουργίας σχετικής με το στοιχείο της «ΠΕΤΡΑΣ» 

από την 28η/04/2014 ημέρα Δευτέρα μέχρι  την 30η/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.µ. στη Δ/νση: Πρόγραμμα 
V.I.S., Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, Διοικητήριο, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, Γραμματεία (1

ος
 

όροφος). 
Όλες οι συμμετοχές θα πρωτοκολλούνται ταυτόχρονα με την παράδοση τους. Στην περίπτωση υποβολής των 
δικαιολογητικών ταχυδρομικώς θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παραλαβής και πρωτοκόλλησης της συμμετοχής.  
 
Διαδικασία επιλογής, αντιρρήσεις και κριτήρια αξιολόγησης. 

Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των δημιουργιών που θα συμμετάσχουν στο 
διαγωνισμό, θα οριστεί μια εθνική κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από 4 μέλη (δύο εκπροσώπους από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και δύο από το Δήμο Κεφαλονιάς). 
Α) Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής των υποβαλλόμενων αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί από την 
εθνική κριτική επιτροπή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πριν το στάδιο της αξιολόγησης. Μετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών θα συνταχθεί πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο θα αποσταλεί με αποδεικτικό σε όλους τους 
συμμετέχοντες. Κατά του πρακτικού αυτού και μόνο ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών υπάρχει δυνατότητα 
αντιρρήσεων εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης τους.  
Β) Κάθε αίτηση που πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί από την εθνική 
κριτική επιτροπή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια που σχετίζονται με την 
ποιότητα της ιδέας, μέχρι την ανώτατη βαθμολογία των 100 πόντων: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΙ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 25 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 30 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 20 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 15 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η εθνική κριτική επιτροπή στη συνέχεια θα επιλέξει τις 3 δημιουργίες που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία, τα οποία 
στη συνέχεια θα εξεταστούν από τη διεθνή κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από 12 μέλη (δύο από κάθε εταίρο του 
έργου, τα μέλη των αντίστοιχων εθνικών κριτικών επιτροπών, ελληνικής και ιταλικής). Στη συνέχεια το πρακτικό της 
εθνικής κριτικής επιτροπής που θα συνταχθεί μαζί με το φάκελο των συμμετοχών που διακρίθηκαν θα αποσταλούν στη 
διεθνή κριτική επιτροπή η οποία θα επιλέξει την καλύτερη δημιουργία, αξιολογώντας τες εκ νέου σε κοινή συνεδρίαση με 
τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης που αξιολογήθηκαν και από τις εθνικές κριτικές επιτροπές. 
Δικαίωμα συμμετοχής  

• φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στα Ιόνια Νησιά και τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης είναι 
ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών 
• "άτυπες" ομάδες εργασίας (η άτυπη ομάδα εργασίας είναι ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται  για τη 
συγκεκριμένη περίσταση, αλλά η οποία δεν χαρακτηρίζεται από καμία νομική και εταιρική μορφή), αποτελούμενες κατ 
'ανώτατο όριο από 5 άτομα  με τόπο κατοικίας τα Ιόνια Νησιά, οι οποίοι κατά τη ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 
είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών. Η κάθε ομάδα θα ορίσει, με εξουσιοδότηση από όλα τα μέλη, έναν υπεύθυνο 
επικοινωνίας με τον φορέα διεξαγωγής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώσει 
συμμετοχή με μία ενιαία αίτηση για όλα τα μέλη που την απαρτίζουν προσκομίζοντας όμως τα πλήρη στοιχεία των μελών. 
• σύλλογοι, ιδρύματα, οργανισμοί, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν ιδρυθεί επίσημα πριν την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και η έδρα τους βρίσκεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι συμμετέχοντες με απόφασή του διοικητικού τους Συμβουλίου, η οποία θα προσκομίζεται ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής πρέπει να ορίσουν ότι η διαχείριση του έργου θα ανατεθεί σε έναν εκπρόσωπο (μόνιμο κάτοικο της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων), ο οποίος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ηλικίας 
μεταξύ 18 και 40 ετών.  
Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μόνο ένα έργο στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης. 
Πληροφορίες  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (www.pin.gov.gr), του Δήμου Κεφαλονιάς 
(www.kefallonia.gov.gr), και του έργου V.I.S. (www.visproject.eu). 
 
Όλες οι ερωτήσεις και τυχόν διευκρινίσεις που αφορούν στην παρούσα πρόσκληση μπορούν να  αποστέλλονται με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις διευθύνσεις: antipin.zak@pin.gov.gr,. Πρόσωπο επικοινωνίας: Ιωάννης Πυρομάλης και  
Όλγα Καψούρου ,τηλ.2695360303,305-388. Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στις ανωτέρω ιστοσελίδες. Η Περιφερειακή 
Ενότητα Ζακύνθου θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο νικητή εντός 15 
ημερών από την ημερομηνία σύνταξης των πρακτικών από την Διεθνή Κριτική Επιτροπή, και παράλληλα θα δημοσιεύσει 
τον κατάλογο των αποτελεσμάτων στις ανωτέρω ιστοσελίδες. 
   
        Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                     
      
 
            ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 
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