
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ NU 

BOYANA 2019 - ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΟΜΕ ΜΕ ΤΗ FILMFORGE 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας: 24/6/2019  

Έναρξη προγράμματος: 2 Σεπτεμβρίου 2019 

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας - ΕΚΟΜΕ ΑΕ, σε 

συνεργασία με το κέντρο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης FilmForge των 

κινηματογραφικών στούντιο Nu Boyana, εγκαινιάζει από τo φθινόπωρο του 2019 ένα 

πρόγραμμα τρίμηνης έμμισθης μαθητείας Ελλήνων πολιτών στις εγκαταστάσεις των Nu 

Boyana Studios στη Βουλγαρία (Σόφια). Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικών δεξιοτήτων στις οπτικοακουστικές ειδικότητες που 

περιλαμβάνει η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών σε συνθήκες οργανωμένων στούντιο 

(περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες και το προφίλ των εταιρειών στους 

συνδέσμους: https://nuboyana.com/ και https://filmforge.org/). 

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες άνω των 18 ετών, με ή χωρίς 

επιστημονική ή επαγγελματική κατάρτιση στα επαγγέλματα του κινηματογράφου, 

διατεθειμένους να εργαστούν εντατικά για τρεις μήνες σε ένα συναρπαστικό, δημιουργικό 

περιβάλλον, αποκτώντας πολύτιμες πρακτικές δεξιότητες στον οπτικοακουστικό τομέα.  

Για το έτος 2019 και το φθινοπωρινό τρίμηνο (2 Σεπτεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2019) 

θα επιδοτηθεί η μαθητεία έως και δεκαπέντε (15) ατόμων από την Ελλάδα (πληροφορίες 

για την επιδότηση διευκρινίζονται σε αντίστοιχο πεδίο της προκήρυξης). 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες από 18 έως και 30 ετών (βάσει 

ημερομηνίας γέννησης), με λευκό ποινικό μητρώο. Απαραίτητη κρίνεται η καλή γνώση της 

Αγγλικής, που αποτελεί τη γλώσσα επικοινωνίας του προγράμματος. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε μορφή pdf ή jpeg.  

1. Η αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπληρωμένη με τα 

στοιχεία του υποψηφίου.  

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

https://nuboyana.com/
https://filmforge.org/


 

3. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναγράφονται τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα 

του υποψηφίου στον οπτικοακουστικό κλάδο (στην Αγγλική). 

 

4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου. 

 

5. Αντίγραφο πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευση (Ι.Ε.Κ.) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) (τονίστε με bold όποιο από τα δύο έχετε, εφόσον υπάρχουν) 

 

6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε οπτικοακουστικές παραγωγές (εφόσον 

υπάρχουν).  

 

7. Συνοδευτική επιστολή (μέχρι 200 λέξεις), όπου αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους o 

υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη μαθητεία (στην Αγγλική). 

 

8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 

9. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β2).  

 

10. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη σε ΚΕΠ ή δημόσια αρχή ως προς το 

γνήσιο της υπογραφής ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, ότι αποδέχομαι 

πλήρως τους όρους της προκήρυξης, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας των 

προσωπικών μου δεδομένων από το ΕΚΟΜΕ και τα Στούντιο Nu Boyana/ FilmForge για 

όλους τους νόμιμους σκοπούς που συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της έμμισθης 

μαθητείας.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΕΚΟΜΕ, στη ηλεκτρονική 

διεύθυνση educate@ekome.media, με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά της 

προηγούμενης παραγράφου. 

 Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και την 24/06/2019 

και ώρα 11.59μμ.  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Για το έτος 2019 και το φθινοπωρινό τρίμηνο (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2019) θα 

επιδοτηθεί η μαθητεία έως και δεκαπέντε (15) ατόμων από την Ελλάδα.  

Συγκεκριμένα, το ΕΚΟΜΕ θα καλύψει μέρος των εξόδων διαμονής και σίτισης των 

υποτρόφων μέσω σύμβασης του ΕΚΟΜΕ με τα Στούντιο Nu Boyana/ FilmForge. Επιπλέον, 

κατά το διάστημα της τρίμηνης μαθητείας τους οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαία 

αποζημίωση, το ακριβές ποσό της οποίας θα περιλαμβάνεται στο συμφωνητικό που θα 

υπογράψουν με τα Στούντιο Nu Boyana/ FilmForge. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Κατά την επιλογή θα αξιολογηθούν: 



• Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. 

• Το ιδιαίτερο επαγγελματικό ενδιαφέρον τους για την οπτικοακουστική παραγωγή και 

ειδικότερα τον κινηματογράφο. 

Αφού συνεκτιμηθούν όλα τα παραπάνω για κάθε υποψήφιο από ειδική Επιτροπή του 

ΕΚΟΜΕ ΑΕ, θα κληθούν σε συνέντευξη οι επικρατέστεροι υποψήφιοι. Στη συνέχεια τα 

στοιχεία επικοινωνίας τους θα κοινοποιηθούν στα Στούντιο Nu Boyana/ FilmForge, που θα 

πραγματοποιήσουν την τελική επιλογή των εκπαιδευόμενων, βάσει της προτυποποιημένης 

διαδικασίας που εφαρμόζουν στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

τεχνικών οπτικοακουστικών ειδικοτήτων.  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Οι εκπαιδευόμενοι δεσμεύονται από τους όρους της σύμβασης που θα υπογράψουν με τα 

Στούντιο Nu Boyana/ FilmForge για παροχή αμειβόμενης εργασίας. H επαγγελματική 

συνέπεια και η εργατικότητα αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ευεπίφορης 

συνεργασίας με τους υπεύθυνους της μαθητείας, οι οποίοι παρακολουθούν και αξιολογούν 

την επίδοση των εκπαιδευόμενων σε κάθε της στάδιο, ενημερώνοντας σε τακτική βάση το 

ΕΚΟΜΕ ΑΕ. 

Μετά το πέρας της μαθητείας οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο ΕΚΟΜΕ ΑΕ 

μια σύντομη αξιολόγηση της εμπειρίας τους, η οποία αφορά μεταξύ άλλων και στην 

προσπάθεια εκ μέρους του ΕΚΟΜΕ ΑΕ για βελτίωση της όλης διαδικασίας και ενημέρωσης 

των ενδιαφερόμενων για υποψηφιότητα σε επόμενη προκήρυξη του παρόντος 

προγράμματος.   

 

 

 

Αθήνα, 30/05/2019 

 

   


