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ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                 ΑΘΗΝΑ, 02.03.2018 
ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Δ. 432/81 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 – 10679 ΑΘΗΝΑ                                                Αρ. Πρωτ. ΕΕ16188 
ΤΗΛ. 210-3664726, 3664743 
FAX: 210-3664727 

 

Πληροφορίες: κα Μ. Σπηλιωτοπούλου (για το φυσικό αντικείμενο), 

κος Γ. Μαρίνος (για τεχνικά θέματα) 

E-mail: mspil@academyofathens.gr, gmarinos@academyofathens.gr 

 

    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

 

 Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών έχοντας υπόψη: 

• Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει 

• Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

• Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού  

• Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

• Το αρθ. 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης 

τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 

1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 

του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 

• Τις διατάξεις του αρθ. 4  παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα  

• Την Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚΒ’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών 

mailto:mspil@academyofathens.gr
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• Τη με αριθμ. 5542/1671/A2/31-10-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ 

Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική 

Έρευνα και Καινοτομία» και κωδικό ΟΠΣ 5002738 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»  

• Την από 19 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση της απόφασης 

Υλοποίησης με ίδια Μέσα 

• Την από 19 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την 

έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης 9 

συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Δράσεις της Ακαδημίας Αθηνών» της 

Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες 

και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία». 

• Την από 8/2/2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την έγκριση των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης  

• Την από 8/2/2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την 

έγκριση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Κ Α Λ Ε Ι  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν ΟΥ Σ  

 

όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Δράσεις της Ακαδημίας Αθηνών» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: 

Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα 

και Καινοτομία», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020», με συντονιστή το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και μέλος της Κοινοπραξίας 

«Απολλωνίς» την Ακαδημία Αθηνών (υπεύθυνη: Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Ερευνήτρια της Ακαδημίας 

Αθηνών). 

Για την κάλυψη των αναγκών της πράξης ζητείται ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του ανθρωπολόγου 

ή Κλασικού αρχαιολόγου για την ερευνητική υποστήριξη του έργου για λογαριασμό της Ακαδημίας 

Αθηνών. 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 

Ακολουθεί το τεύχος της πρόσκλησης. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Δράσεις της Ακαδημίας Αθηνών» της Πράξης 

«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την 

Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», με κωδικό ΟΠΣ 5002738, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση 

«Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την 

ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510041 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, προτίθεται να 

απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί 

φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα 

με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 

 

1 .  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Α  Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α  Π ΡΑ Ξ Η Σ   

Οι ψηφιακοί πληροφοριακοί πόροι που ενδιαφέρουν τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες παράγονται από 

διάφορους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα, ιδρύματα, εκδότες, μέσα επικοινωνίας, και διατίθενται από αυτούς σε ποικίλες μορφές 

συναποτελώντας ένα εξαιρετικά πλούσιο, αλλά διάσπαρτο και ετεροειδές υλικό. Εξ άλλου η μελέτη της 

γλώσσας αποτελεί αντικείμενο του ευρύτερου χώρου των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

ανεξάρτητα από την οπτική με την οποία ο κάθε τομέας προσεγγίζει τη γλώσσα (ενδεικτικά, ως φορέα 

πολιτισμικού περιεχομένου και γνώσης, εργαλείο επικοινωνίας, στοιχείο ταυτότητας και αντικείμενο 

μελέτης) και διευκολύνεται από την ύπαρξη ηλεκτρονικά διαθέσιμων γλωσσικών δεδομένων. Η υποδομή 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ έχει ως αποστολή την δημιουργία και λειτουργία ενός περιβάλλοντος υπηρεσιών, πόρων, 

εκπαίδευσης και υποστήριξης, το οποίο θα επιτρέπει την ολοκληρωμένη πρόσβαση και αξιοποίηση αυτών 

των συλλογών ψηφιακών πόρων για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, αλλά και παραγωγικούς σκοπούς, 

καθώς και τον εμπλουτισμό αυτών και την παραγωγή και ενσωμάτωση νέων.  

Η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ δημιουργείται από την ένωση των δυνάμεων και της τεχνογνωσίας του clarin:el, 

εθνικού δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας, και του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, εθνικού δικτύου Ψηφιακών Υποδομών 

για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ελληνικών συνιστωσών των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών ESFRI 

CLARIN και DARIAH και ιδρυτικών μελών των σχετικών ERIC αντιστοίχως. Θέτοντας σε ενιαίο πλαίσιο τις 

επί μέρους υποδομές που δημιουργήθηκαν μέσω των προηγούμενων έργων CLARIN-EL, DARIAH-ATTIKH 

και DARIAH-KPHTH, η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα αξιοποιήσει και επεκτείνει συνδυαστικά τις δυνατότητες 

αυτών. 

Συγκροτώντας ένα ενιαίο εικονικό χώρο εργασίας, οποίος θα προσφέρει πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο 

σύνολο διαλειτουργικών ψηφιακών πόρων, εργαλείων επιμέλειας και επεξεργασίας των πόρων, καλών 

πρακτικών και υποστήριξης, η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα επιτρέψει στις ελληνικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές 

κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και σε παραγωγικούς συντελεστές της επικοινωνίας, του 

πολιτισμού και του τουρισμού, να πραγματοποιήσουν τις δημιουργικές δραστηριότητές τους με 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος, καθώς επίσης να επιχειρήσουν δράσεις που μόνο 

η διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθιστά δυνατές. Η υποδομή θα υποστηρίζει τις κοινότητες 

ΑΔΑ: ΩΚΩΗ46Ψ8ΝΣ-Χ1Ρ
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χρηστών όχι μόνο με την διάθεση επιμελημένων ψηφιακών πόρων, αλλά και μεθόδων, εργαλείων και 

εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη της υποδομής περιλαμβάνει δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης των 

υπηρεσιών των clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, αποφυγής 

επαναλήψεων και προώθησης σε διάφορες κατηγορίες χρηστών. Επίσης, μέσω των δικτύων clarin:el και 

DARIAH-GR/ΔΥΑΣ θα συνεχίσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές υποδομές CLARIN ERIC και 

DARIAH ERIC. Οι ειδικότερες ενέργειες λειτουργίας και ανάπτυξης των κλάδων clarin:el και DARIAH-

GR/ΔΥΑΣ της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ έχουν ως ακολούθως. 

Το clarin:el (www.clarin.gr), έχει στην προηγούμενη κατασκευαστική φάση αναπτύξει μία ανοικτή, ασφαλή 

και διαλειτουργική υποδομή γλωσσικών πόρων, που παρέχει γλωσσικά δεδομένα και υπηρεσίες γλωσσικής 

επεξεργασίας στην ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία και το ευρύ κοινό. Στην προκείμενη φάση 

ανάπτυξης της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, οι στόχοι είναι: (1) υποστήριξη της λειτουργίας του clarin:el και 

βελτίωση εντοπισμένων προβλημάτων από την μέχρι τώρα λειτουργία˙ (2) αναβάθμιση με νέες υπηρεσίες 

και πόρους και προσαρμογή στις προκλήσεις των μεγάλων δεδομένων και της αναλυτικής αυτών˙ (3) 

επαύξηση του δικτύου με νέα αποθετήρια και χρήστες από διάφορες κατηγορίες και σύνδεσή του με την 

αντίστοιχη υποδομή Clarin ERIC ˙ (4) διοργάνωση γενικών δράσεων διάχυσης, και ειδικών στοχευμένων 

δράσεων εκπαίδευσης σε ειδικά κοινά και συνεργατικών δράσεων συγκέντρωσης και χρήσης πόρων και 

υπηρεσιών με στόχο τη διάδοση της χρήσης της γλωσσικής τεχνολογίας στις ροές ερευνητικών εργασιών 

των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, αλλά και κάθε επιστημονικού ή/και παραγωγικού τομέα˙ 

(5) υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών αξιοποίησης της χρήσης του clarin:el και της γλωσσικής τεχνολογίας. 

Η αναβάθμιση, βελτίωση και λειτουργία του clarin:el και των υπηρεσιών του είναι έργο των ΕΚ ΑΘΗΝΑ και 

ΕΔΕΤ, ενώ ο εμπλουτισμός των αποθετηρίων με νέους πόρους και γλωσσικές υπηρεσίες είναι έργο όλων 

των φορέων που διατηρούν αποθετήριο στο clarin:el (ΕΚ ΑΘΗΝΑ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΑΙΓΑΙΟ και 

ΙΟΝΙΟ) και οι ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούνται με συνεργασία όλων των φορέων. 

Τo DARIAH-GR/ΔΥΑΣ έχει στην προηγούμενη κατασκευαστική φάση αναπτύξει ψηφιακούς πόρους, 

εργαλεία, οδηγίες και δράσεις διάχυσης τεχνογνωσίας και παρακολούθησης της διείσδυσης των 

ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στην προκείμενη φάση ανάπτυξης της υποδομής 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, οι στόχοι είναι: (1) δημιουργία του τεχνολογικού υποβάθρου για την συσσώρευση 

δεδομένων (ψηφιακών τεκμηρίων) από αποθετήρια και βάσεις δεδομένων που διατηρούν φορείς του 

πεδίου˙ (2) υπηρεσίες επιμέλειας, εμπλουτισμού και διάθεσης μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών 

σημασιολογικής αναζήτησης και προβολής που θα ολοκληρωθούν μέσω δικτυακής πύλης η οποία θα 

ενοποιεί τόσο το περιεχόμενο όσο και τις υπηρεσίες˙ (3) συντήρηση και εμπλουτισμός των μητρώων 

δεδομένων (φορέων, προσώπων, οργανισμών, πηγών δεδομένων, κ.α.) από τις περιοχές: Ανθρωπολογία 

και Εθνολογία, Κλασσικές σπουδές, Επιγραφική και νομισματολογία, Νεότερη και σύγχρονη ιστορία, 

Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Θεατρικές Σπουδές˙ (4) δράσεις διάχυσης και στοχευμένες δράσεις 

εκπαίδευσης σε σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες για την δημιουργία συλλογών, την επιμέλεια / 

εμπλουτισμό πληροφορίας, κ.α., που περιλαμβάνουν θερινά σχολεία, σεμινάρια και πρακτική άσκηση˙ (5) 

λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών για την καταγραφή και αποτίμηση 

της διείσδυσης και την ανάλυση της χρήσης των ψηφιακών πόρων και εργαλείων στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες˙ (6) στοχευμένες δράσεις επιχειρηματικότητας για την ενεργό προσέγγιση προς τις επιχειρήσεις 

και τη δημιουργική βιομηχανία που μπορούν να κάνουν χρήση δεδομένων που θα διαχειρίζεται η 

υποδομή. Η αναβάθμιση, βελτίωση και λειτουργία των υπηρεσιών του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ είναι έργο των ΕΚ 

ΑΘΗΝΑ, ΕΠΙΣΕΥ και ΙΤΕ, ο εμπλουτισμός του αποθετηρίου με νέους πόρους είναι έργο των ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑ, και ΑΣΚΤ, η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Σπουδών είναι έργο των ΕΚ 

http://www.clarin.gr/
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ΑΘΗΝΑ και ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ενώ οι ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούνται με 

συνεργασία όλων των φορέων.  

 

Αναλυτικά η Ακαδημία Αθηνών μετέχει στις εξής Ενότητες Εργασίας με τα αντίστοιχα παραδοτέα: 

 

Ενότητα Εργασίας 1 (ΑΑ1): Συντονισμός 

Αντικείμενα αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι: 

• Συντονισμός των ενεργειών των μελών του δικτύου DARIAH-GR/ΔΥΑΣ 

• Συντονισμός των ενεργειών των δύο συνιστωσών υποδομών DARIAH-GR/ΔΥΑΣ και CLARIN-EL 

εντός της ενιαίας υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ. 

Παραδοτέα: 

Π.ΑΑ.1.1.3.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων κοινωνίας ψηφιακών πόρων DARIAH-GR/ΔΥΑΣ [Τεχνική 

Αναφορά] 

Π.ΑΑ.1.1.4.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών πόρων στις 

ανθρωπιστικές επιστήμες [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.1.1.7.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων επέκτασης δικτύου υποδομής [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.1.1.9.0: Απολογιστική έκθεση συντονισμού με τις δραστηριότητες του DARIAH-EU [Τεχνική 

Αναφορά] 

Π.ΑΑ.1.1.10.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων διάχυσης και εκπαίδευσης [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.1.1.11.0: Απολογιστική έκθεση Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών [Τεχνική 

Αναφορά] 

 

Ενότητα Εργασίας 2 (ΑΑ3): Υπηρεσίες κοινωνίας ψηφιακών πόρων DARIAH-GR/ΔΥΑΣ  

Αντικείμενο αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι η μελέτη, δημιουργία και διαχείριση μητρώων 

μεταδεδομένων για συλλογές που αφορούν στις ανθρωπιστικές επιστήμες και αναπτύσσονται από 

ελληνικούς φορείς. Αντικείμενο της Ενότητας εργασίας είναι η συσσώρευση τόσο μεταδεδομένων από 

συλλογές, όσο και η συσσώρευση των αντίστοιχων σχημάτων τους σε ένα μητρώο που θα λειτουργεί 

για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ των αντίστοιχων εφαρμογών και συστημάτων που 

παρέχουν σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης.  

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

• Καταγραφή των διαθέσιμων πηγών δεδομένων, φορέων και προσώπων σε εθνικό επίπεδο 

• Κατάρτιση μητρώου χρησιμοποιούμενων μεταδεδομένων σε εθνικό επίπεδο. 

Παραδοτέα: 

Π.ΑΑ.3.1.1: Μητρώο πηγών δεδομένων, φορέων και προσώπων πεδίων Ανθρωπολογίας και 

Εθνολογίας, Κλασικών σπουδών, Επιγραφικής και Νομισματολογίας, Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, 

Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας, Θεατρικών Σπουδών [Ψηφιακό Περιεχόμενο] 

Π.ΑΑ.3.1.2: Μητρώο συλλογών χαρτών [Ψηφιακό Περιεχόμενο] 

Π.ΑΑ.3.1.3: Σύνταξη προδιαγραφών και μεθοδολογίας μητρώου ερευνητών ανθρωπιστικών σπουδών 

[Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.3.1.4: Μητρώο ερευνητών ανθρωπιστικών σπουδών [Ψηφιακό Περιεχόμενο] 

Π.ΑΑ.3.1.5: Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης κατάρτισης μητρώων Ανθρωπιστικών Επιστημών [Τεχνική 

Αναφορά] 
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Π.ΑΑ.3.2.1: Ανάπτυξη μητρώου μεταδεδομένων πεδίων Ανθρωπολογίας και Εθνολογίας, Κλασικών 

σπουδών, Επιγραφικής και νομισματολογίας, Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λογοτεχνίας, 

Γλωσσολογίας, Θεατρικών Σπουδών [Ψηφιακό Περιεχόμενο] 

Π.ΑΑ.3.2.2: Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης ανάπτυξης μητρώου μεταδεδομένων [Τεχνική Αναφορά] 

 

Ενότητα Εργασίας 3 (ΑΑ4): Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών πόρων στις ανθρωπιστικές επιστήμες 

Σκοπός αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι να παράσχει πληροφορίες για εργαλεία, οδηγίες και κανόνες 

καλών πρακτικών προς τους φορείς που διαχειρίζονται πόρους στο γνωστικό πεδίο των ανθρωπιστικών 

επιστημών. 

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

• Ανάπτυξη θησαυρών των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Παραδοτέα: 

Π.ΑΑ.4.1.1: Μητρώο Θησαυρών Ανθρωπολογίας και Εθνολογίας, Κλασικών σπουδών, Επιγραφικής και 

Νομισματολογίας, Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας, Θεατρικών Σπουδών 

[Ψηφιακό Περιεχόμενο] 

Π.ΑΑ.4.1.2: Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας θησαυρών [Τεχνική Αναφορά] 

 

Ενότητα Εργασίας 4 (ΑΑ7): Επέκταση δικτύου υποδομής 

Αντικείμενα αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι: 

• Δικτύωση της υποδομής με άλλες πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

• Επέκταση της υποδομής σε περιφερειακό επίπεδο 

• Θεματική επέκταση της υποδομής. 

Παραδοτέα: 

Π.ΑΑ.7.1.1: Απολογισμός δράσεων διασύνδεσης με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες [Τεχνική 

Αναφορά] 

Π.ΑΑ.7.1.2: Έκθεση ενεργειών θεματικής διεύρυνσης του δικτύου [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.7.1.3: Έκθεση Δράσεων περιφερειακού δικτύου [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.7.1.4: Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας διεθνών ερευνητικών υποδομών [Τεχνική Αναφορά] 

 

Ενότητα Εργασίας 5 (ΑΑ9): Σύνδεση με ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH EU 

Αντικείμενο αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι να διασφαλιστεί η ελληνική συμβολή στο έργο της 

ευρωπαϊκής κοινοπραξίας DARIAH με εργασίες αντίστοιχες προς το έργο που έχει προδιαγραφεί από 

την κοινοπραξία αυτή και ο συντονισμός με το έργο εκείνης. 

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

• Συμμετοχή στις δραστηριότητες του DARIAH. 

Παραδοτέα: 

Π.ΑΑ.9.1.1: Εξασφάλιση συμμετοχής στο DARIAH [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.9.1.2: Σύνταξη έκθεσης συμμετοχής εις είδος [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.9.1.3: Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας DARIAH [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.9.1.4: Εισφορά μητρώων συλλογών και πόρων στις επιστημονικές περιοχές Ανθρωπολογίας και 

Εθνολογίας, Κλασικών σπουδών, Επιγραφικής και Νομισματολογίας, Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, 

Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας, Θεατρικών Σπουδών [Ψηφιακό Περιεχόμενο] 
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Π.ΑΑ.9.1.5: Εισφορά μητρώων μεταδεδομένων στις επιστημονικές περιοχές Ανθρωπολογίας και 

Εθνολογίας, Κλασικών σπουδών, Επιγραφικής και Νομισματολογίας, Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, 

Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας, Θεατρικών Σπουδών [Ψηφιακό Περιεχόμενο] 

 

Ενότητα Εργασίας 6 (ΑΑ10): Δράσεις διάχυσης και εκπαίδευσης 

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

• Κατάρτιση επαγγελματιών στο χώρο του πολιτισμού 

• Διάχυση της γνώσης σε τεχνικά θέματα και στις εξελίξεις στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών 

• Κατάρτιση σε εργαλεία που ενδιαφέρουν την ερευνητική κοινότητα 

Παραδοτέα: 

Π.ΑΑ.10.1.1: Σεμινάρια κατάρτισης σε εργαλεία που ενδιαφέρουν την κοινότητα [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.10.2.1: Μελέτη θεματικής εφαρμογής της υποδομής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [Τεχνική Αναφορά] 

 

Ενότητα Εργασίας 7 (ΑΑ11): Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Στόχος αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι να αναπτυχθούν δραστηριότητες που θα διασφαλίσουν την 

επικοινωνία και τη συμπόρευση της ελληνικής υποδομής με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των 

ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και με την επιστημονική κοινότητα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό 

περιλαμβάνονται η σύνταξη μελετών που αποσκοπούν στην εναρμόνιση της λειτουργίας της 

ερευνητικής υποδομής με τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές στο χώρο των ερευνητικών υποδομών 

καθώς και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους. 

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

• Σύνταξη του σχεδίου διακυβέρνησης (governance) της υποδομής 

• Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της υποδομής 

• Καθιέρωση ενός θεσμικού πλαισίου και καλών πρακτικών στη διαχείριση πνευματικών 

δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων πρόσβασης. 

• Ενημέρωση, και προβολή εξελίξεων στο χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών 

• Ενημέρωση, και προβολή των δράσεων της υποδομής 

• Παρουσίαση της Υποδομής και πληροφοριών σχετικά με αυτήν και τους εταίρους της 

• Προβολή των δραστηριοτήτων της Υποδομής 

Παραδοτέα : 

Π.ΑΑ.11.1.1: Μελέτη σχήματος διακυβέρνησης της υποδομής [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.11.1.2: Επιχειρηματικό σχέδιο για τη συνέχιση ανάπτυξης της υποδομής [Τεχνική Αναφορά]  

Π.ΑΑ.11.2.1: Μελέτη πολιτικής πρόσβασης της Υποδομής [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.11.3.1: Διοργάνωση συναντήσεων και ομάδων προβληματισμού [Τεχνική Αναφορά] 

Π.ΑΑ.11.4.1: Σχεδιασμός της ιστοσελίδας για το Απολλωνίς [Ψηφιακό Περιεχόμενο] 

Π.ΑΑ.11.4.2: Συγγραφή, επιμέλεια και διαχείριση περιεχομένου διαδικτυακής πύλης και ιστολογίου 

[Ψηφιακό Περιεχόμενο] 

Π.ΑΑ.11.4.3: Προβολή έργου με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, …) [Ψηφιακό 

Περιεχόμενο] 

 

2 .  Π Ρ Ο Φ Ι Λ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ω Ν .  Π Ρ Ο Σ Ο Ν ΤΑ  -  Κ Α Θ Η ΚΟ Ν ΤΑ  
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Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για υποβολή 

προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη της θέσης: 

 

Ένας συνεργάτης ειδικότητας ανθρωπολόγου ή κλασικού αρχαιολόγου (κωδ.05) 

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα συμμετέχει στις εξής Ενότητες Εργασίας της πράξης αρμοδιότητας 

της Ακαδημίας Αθηνών ως ειδικός επιστήμονας ανθρωπολόγος- εθνολόγος: 

Δράσεις και παραδοτέα: 

ΑΑ.3 Υπηρεσίες κοινωνίας ψηφιακών πόρων DARIAH-GR/ΔΥΑΣ  

Π.ΑΑ.3.1.1, Π.ΑΑ.3.1.2, Π.ΑΑ.3.1.3, Π.ΑΑ.3.1.4, Π.ΑΑ.3.2.1 

ΑΑ.4 Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών πόρων στις ανθρωπιστικές επιστήμες  

Π.ΑΑ.4.1.1 

ΑΑ.7 Επέκταση δικτύου υποδομής  

Π.ΑΑ.7.1.4 

ΑΑ.9 Σύνδεση με ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH EU  

Π.ΑΑ.9.1.3, Π.ΑΑ.9.1.4, Π.ΑΑ.9.1.5 

ΑΑ.10 Δράσεις διάχυσης και εκπαίδευσης  

Π.ΑΑ.10.2.1 

ΑΑ.11 Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών  

Π.ΑΑ.11.4.2. 

Διάρκεια απασχόλησης:  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019 ανάλογα με τις ανάγκες των δράσεων και 

παραδοτέων. 

Ανθρωπομήνες και αμοιβή: 

Συνολικά 18 ΑΜ με συνολική αμοιβή μέχρι  54.000,00 € € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των 

νομίμων κρατήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας ή Τμήματος Αρχαιολογίας της 

ημεδαπής ή ισοτ́ιμο αναγνωρισμεν́ων απο ́το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής. 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ή στη Λαογραφία ή στην 

Κλασική Αρχαιολογία της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμεν́ων απο ́ το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της 

αλλοδαπής. 

• Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency) 

• Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε συναφή έργα ανάπτυξης ερευνητικών 

υποδομών 

Επιθυμητά προσόντα: 

• Επιπλέον Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή Διδακτορική διατριβή σε συναφές με την 

ειδικότητα αντικείμενο  

• Τεκμηριωμένη πρόσθετη εμπειρία σε συναφή έργα ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών 

• Τεκμηριωμένη εμπειρία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας. 

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής: 

• Εκτός από τις παραπάνω δράσεις και παραδοτέα, ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να 

συμμετέχει σε τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις εργασίας, καθώς και σε ταξίδια εσωτερικού 
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ή εξωτερικού με βάση τις ανάγκες του έργου. 

• Η σύμβαση του συνεργάτη που θα απασχοληθεί στο έργο, δύναται να παραταθεί χωρίς 

περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών μέχρι την 

ημερομηνία λήξης του έργου. 

• Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζονται τα γραφεία της Αναθέτουσας 

Αρχής, ήτοι Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα. 

 

3 .  ΛΟ Ι Π Ε Σ  Π Ρ ΟΥ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν : 

▪ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο 

υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να 

γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και 

διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

▪ Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 

από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, 

σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική 

πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 

4 .  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Α Ξ Ι ΟΛΟ Γ Η Σ Η Σ  

Μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων αποτελεί η υλοποίηση 

προσωπικής συνέντευξης στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν οι τρεις υποψήφιοι, οι οποίοι 

θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τρίτη θέση, θα 

κληθούν όλοι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία.   

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αναθέσεων και Διαγωνισμών της 

Αναθέτουσας Αρχής και σε αυτή θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη 

διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την 

καταλληλόλητα των ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν θα προσέλθουν στη συνέντευξη 

κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται από την συνέχεια της διαδικασίας. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων μέσω της συνέντευξης έχουν ως εξής: 

 
Α/Α Θεματική Ενότητα Μονάδες βαθμολόγησης Βαθμολογία 

1 
Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, 
των στόχων του έργου και των κρίσιμων 
παραγόντων επιτυχίας του. 

Στοιχειωδώς Ικανοποιητική 
Ικανοποιητική  

Εξαίρετη 

20 
60 

100 
20-100 

2 
Δυνατότητα επιτυχούς δράσης στο 
πλαίσιο Ομάδας Έργου 

Στοιχειωδώς Ικανοποιητική 
Ικανοποιητική  

Εξαίρετη 

20 
40 
60 

20-60 

3 Ικανότητα παρουσίασης & επικοινωνίας 
Στοιχειωδώς Ικανοποιητική 

Ικανοποιητική  
Εξαίρετη  

10 
20 
40 

10-40 

5 .  Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  Μ Η  Α Π ΟΔΟΧ Η Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν ΤΟ Σ  

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν υπόκεινται σε διαδικασία της συνέντευξης. 

ΑΔΑ: ΩΚΩΗ46Ψ8ΝΣ-Χ1Ρ
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Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που: 

α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 

στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α', 

έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

γ) Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 

αυτή. 

δ) Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

ε) Δεν είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26). 

στ) Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. 
 

6 .  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  Α Ξ Ι ΟΛΟ Γ Η Σ Η Σ  

Η Επιτροπή Αναθέσεων και Διαγωνισμών του Έργου θα αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τα 

απαραίτητα προσόντα βάσει των βιογραφικών υπομνημάτων και των προσκομιζόμενων 

δικαιολογητικών. Ειδικά ως προς το απαραίτητο προσόν της κατοχής μεταπτυχιακού διπλώματος 

ειδίκευσης, αν αυτό δεν υπάρχει, είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο ίδιο 

επιστημονικό αντικείμενο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, να 

προσκομίσουν επίσημους τίτλους ή όποιο άλλο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των 

προσόντων των ενδιαφερομένων. 

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης θα αναδείξει τον επικρατέστερο 

υποψήφιο και θα εισηγηθεί στην Επιτροπή Ερευνών την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου με 

αυτόν. 

Αν η υπογραφή της σύμβασης δεν καταστεί δυνατή, η επιτροπή επιλέγει τον αμέσως επόμενο 

υποψήφιο στη διαδικασία αξιολόγησης. Αν όμως μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου ο 

συνεργάτης, για οποιοδήποτε λόγο, προβαίνει σε διακοπή της σύμβασης, τότε η διαδικασία 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος επαναλαμβάνεται. 

Μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.academyofathens.gr). 

 

7 .  Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  Α Ξ Ι ΟΛΟ Γ Η Σ Η Σ  

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως εξής: 
  

http://www.academyofathens.gr/
ΑΔΑ: ΩΚΩΗ46Ψ8ΝΣ-Χ1Ρ
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Πίνακας βαθμολόγησης επιθυμητών προσόντων  

Επιθυμητά προσόντα Μονάδες 

βαθμολόγησης 

Επιπλέον Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή Διδακτορική 

διατριβή σε συναφές με την ειδικότητα αντικείμενο 

50 

Τεκμηριωμένη πρόσθετη εμπειρία σε συναφή έργα ανάπτυξης 

ερευνητικών υποδομών 

10 ανά μήνα 

Τεκμηριωμένη εμπειρία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων 

συνεργασίας 

10 ανά μήνα 

Προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης Έως 200 μόρια 

 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων έργου 

ιδιωτικού δικαίου, δεν υποβάλλονται σε διαδικασία αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βιογραφικών έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, να 

προσκομίσουν όποιο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των ενδιαφερομένων. 

 

Υποβολή ενστάσεων 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν 

δικαίωμα : 

A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων  ημερών από 

την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς την Επιτροπή 

Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,  

B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα 

αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή 

αίτησή τους που υποβάλλουν προς την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών εντός 5 

εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο 

της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο 

τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του 

ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η 

προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε 

λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. 

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται μέλη 

προερχόμενα από το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

8 .  Α Π Α ΡΑ Ι Τ Η ΤΑ  Δ Ι Κ Α Ι ΟΛΟ Γ Η Τ Ι Κ Α  Γ Ι Α  Τ Η  Σ Υ Ν Α Ψ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  

Ε Ρ Γ ΟΥ  Ι Δ Ι Ω Τ Ι ΚΟΥ  Δ Ι Κ Α Ι ΟΥ  

ΑΔΑ: ΩΚΩΗ46Ψ8ΝΣ-Χ1Ρ
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Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα επιλεγούν, είναι τα 

εξής: 

▪ Φωτοτυπία των Τίτλων Σπουδών ή αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού 

εκπαιδευτικού ιδρύματος 

▪ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν υπόκεινται σε καμία από τις κατηγορίες των 

παραγράφων α έως ε. της ενότητας «Κριτήρια μη αποδοχής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

▪ Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας, φωτοτυπία 

των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός 

και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η φωτογραφία.  

▪ Βεβαίωση/εις που να αποδεικνύει/ουν την/τις Προϋπηρεσία/ες ή άλλα προσόντα του 

ενδιαφερόμενου. 

▪ Υποβολή πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα 

υποβάλλονται από τον υποψήφιο νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. 

▪ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελματική τους κατάσταση.  

▪  Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση - κατά την πρόσληψη- των 

απαραίτητων τίτλων σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

9 .  Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ  

Η πληρωμή των συνεργατών που θα επιλεγούν, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση των σχετικών 

παραστατικών πληρωμής, θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και θα πραγματοποιείται με 

βάση τις χρηματοροές του προγράμματος. 

 

1 0 .  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  Υ Π Ο Β ΟΛ Η Σ  Δ Ι Κ Α Ι ΟΛΟ Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν  –  Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α  Υ Π Ο Β ΟΛ Η Σ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση (βλ. Υπόδειγμα στο παράρτημα Ι) συνοδευόμενη από: 

• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (μη επικυρωμένα) 

• Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη ζητούμενη 

εμπειρία 

• Λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας  

• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα απαιτήσεων του φύλλου συμμόρφωσης που 

αντιστοιχεί στην ειδικότητα που αφορά η αίτηση (παράρτημα 2). 

σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: 

Προς την Ακαδημία Αθηνών – ΕΛΚΕ 

Αφορά την υποβολή προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου ειδικότητας ανθρωπολόγου ή 

κλασικού αρχαιολόγου στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές 

Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» 

 

Οι προτάσεις θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της 

Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 

από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο έως και την Τετάρτη 21 Μαρτίου 

2018, ώρα 12:00. 

ΑΔΑ: ΩΚΩΗ46Ψ8ΝΣ-Χ1Ρ



  

 

 

 
 

 

 

 

13 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της 

Ακαδημίας Αθηνών ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου. 

Για την εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο Γραφείο 

του Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας Αθηνών και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή 

παραλαβής του φακέλου από το courier. 

Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι 

ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να διακοπεί, 

αναβληθεί ή επαναληφθεί με τo ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε 

αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

(gmarinos@academyofathens.gr, υπ’ όψιν κ. Γ. Μαρίνου ή mspil@academyofathens.gr κας Μ. 

Σπηλιωτοπούλου) το αργότερο έως και την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018. Η αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει 

στα παραπάνω ερωτήματα το αργότερο έως και την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Υπεύθυνοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι οι εξής:  

Α) Μαρία Σπηλιωτοπούλου, mspil@academyofathens.gr (για πληροφορίες που αφορούν στο φυσικό 

αντικείμενο)  

Β) Γιώργος Μαρίνος, gmarinos@academyofathens.gr (για πληροφορίες εκτός του φυσικού 

αντικειμένου) 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ  

ΑΔΑ: ΩΚΩΗ46Ψ8ΝΣ-Χ1Ρ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Υπόδειγμα αίτησης 

Αθήνα, …./ …./ 2018 

Όνομα : ………………………………………………………………. 

Επώνυμο : ………………………………………………………………. 

Δ/νση : ………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………. 

Ε-mail : ……………………………………………………………… 

Προς την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 

Θέμα: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ακαδημίας 

Αθηνών για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις της 

Ακαδημίας Αθηνών» της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές 

Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» 

Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλω υποψηφιότητα για να 

απασχοληθώ ως ……….. (κοινωνικός ανθρωπολόγος ή κλασικός αρχαιολόγος)1 στο πλαίσιο της πράξης 

με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και 

για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία». 

 

 

Με τιμή 

[Υπογραφή] 

[Ονοματεπώνυμο] 

 

 

Συνημμένα δικαιολογητικά: 

1… 

2… 

3… 

 

                                                 
1 Συμπληρώστε την ειδικότητά σας  

ΑΔΑ: ΩΚΩΗ46Ψ8ΝΣ-Χ1Ρ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Πίνακας Απαιτήσεων- Φύλλο Συμμόρφωσης 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ    

Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας ή 

Τμήματος Αρχαιολογίας της ημεδαπής ή 

ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ 

σχολών της αλλοδαπής. 

ΝΑΙ   

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην 

Κοινωνική Ανθρωπολογία ή στη 

Λαογραφία ή στην Κλασική Αρχαιολογία 

της ημεδαπής ή ισοτ́ιμο αναγνωρισμένων 

από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής. 

ΝΑΙ   

Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency) 

ΝΑΙ   

Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 

μηνών σε συναφή έργα ανάπτυξης 

ερευνητικών υποδομών 

ΝΑΙ   

 

ΑΔΑ: ΩΚΩΗ46Ψ8ΝΣ-Χ1Ρ
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