
 

Έντυπο:  Ε.Ι.1_5  

Έκδοση: 1η  

Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 

- 1 - 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                                    

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Δ. 432/81 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 – 10679 ΑΘΗΝΑ                                                                     

ΤΗΛ. 210-3664726, 3664743 

FAX: 210-3664727 

  

 

Αθήνα,21/12/2017 

Α.Π.: ΕΕ16000 

 

 

 

 

 Προς:  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητας & Καινοτομία  

Μεσογείων 56, Αθήνα 11527 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα 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 (MIS) 5002738 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. 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 

2. Την από 18/10/2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση των διαδικασιών τεκμηρίωσης 
της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΕΛΚΕ της Ακαδημίας Αθηνών  

3. Τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/01.11.2016  (ΦΕΚ Β΄3251) Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης 

4. Τη με αριθμ. EEE15155/24-10-2016  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση του Σχεδίου 
Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα 

5. Την από 17/2/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών για ορισμό Προέδρου και συγκρότηση των 
μελών της Επιτροπής σε Σώμα 

6. Την από 05/4/2017 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών περί αντικατάστασης και ορισμού 
νέου υπευθύνου Υποέργου  

7. 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» 

8. Το από 07/12/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητας & 
Καινοτομία με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη επί του υποβληθέντος σχεδίου Απόφασης με ίδια 
μέσα.  

 

Αποφασίζουμε 

 

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Απολλωνίς - 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 από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ως 
ακολούθως: 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ



 

Έντυπο:  Ε.Ι.1_5  

Έκδοση: 1η  

Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 

- 2 - 
 

 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ 

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 (βλέπε Σχέδιο Προτεινόμενων Ενεργειών 1.1). 

Αντικείμενο του Υποέργου 2 της Πράξης είναι η συμμετοχή της Ακαδημίας Αθηνών στην ανάπτυξη της 
ψηφιακής υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ με Ενότητες Εργασιών (εφεξής απλώς ΕΕ) και επιμέρους Εργασίες 
(εφεξής απλώς Ε) ανά ΕΕ όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω. 

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 

Ενότητα Εργασίας 1 

ΚΩΔ ΕΕ ΑΑ.1 
Μήνας 
Έναρξης 

1 Μήνας Λήξης 36 

Τίτλος EE Συντονισμός 

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

 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 ][Μ36] 

Π.ΑΑ.1.1.4.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών πόρων στις 
ανθρωπιστικές επιστήμες [Τεχνική Αναφορά ][Μ36] 

Π.ΑΑ.1.1.7.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων επέκτασης δικτύου υποδομής [Τεχνική Αναφορά ][Μ36] 

Π.ΑΑ.1.1.9.0: Απολογιστική έκθεση συντονισμού με τις δραστηριότητες του DARIAH-EU [Τεχνική 
Αναφορά ][Μ36] 

Π.ΑΑ.1.1.10.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων διάχυσης και εκπαίδευσης [Τεχνική Αναφορά ][Μ36] 

Π.ΑΑ.1.1.11.0: Απολογιστική έκθεση Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών [Τεχνική 
Αναφορά ][Μ36] 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

Εργασία ΑΑ.1.1: Συντονισμός ομάδων ΔΥΑΣ 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Η υποδομή Απολλωνίς προήλθε από τη συγχώνευση δύο υποδομών του CLARIN-EL και του DARIAH-
GR/ΔΥΑΣ. Η καθεμία αποτελεί δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων που συνεργάζονται στην υλοποίηση του 
έργου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται συντονισμός ενεργειών τόσο εντός μιας συνιστώσας όσο και μεταξύ 
συνιστωσών. Η εργασία αυτή στοχεύει στην επίβλεψη και συγχρονισμένη υλοποίηση του όλου έργου, 
καθώς και στη σύνταξη κοινών απολογιστικών εκθέσεων που αποτυπώνουν την από κοινού υλοποίηση 
της πράξης. 
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Ενότητα Εργασίας 2 

ΚΩΔ ΕΕ ΑΑ.3 
Μήνας 
Έναρξης 

4 Μήνας Λήξης 36 

Τίτλος EE Υπηρεσίες κοινωνίας ψηφιακών πόρων DARIAH GR-ΔΥΑΣ 

Σκοπός αυτής της ενότητας 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][Μ33] 

Π.ΑΑ.3.1.2: Μητρώο συλλογών χαρτών [Ψηφιακό Περιεχόμενο][Μ28] 

Π.ΑΑ.3.1.3: Σύνταξη προδιαγραφών και μεθοδολογίας μητρώου ερευνητών ανθρωπιστικών σπουδών 
[Τεχνική Αναφορά ][Μ22] 

Π.ΑΑ.3.1.4: Μητρώο ερευνητών ανθρωπιστικών σπουδών [Ψηφιακό Περιεχόμενο][Μ33] 

Π.ΑΑ.3.1.5: Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης κατάρτισης μητρώων Ανθρωπιστικών Επιστημών 
[Τεχνική Αναφορά ][Μ36] 

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][Μ33] 

Π.ΑΑ.3.2.2: Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης ανάπτυξης μητρώου μεταδεδομένων [Τεχνική Αναφορά 
][Μ36] 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

Εργασία ΑΑ.3.1: Μητρώο πόρων ανθρωπιστικών επιστημών 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Εντοπισμός και καταγραφή των πηγών δεδομένων των συλλογών που αφορούν στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες ως προς το περιεχόμενο, τα μορφότυπα και τα πρότυπα μεταδεδομένων, και την 
τεκμηρίωσή. 

Το μητρώο πηγών δεδομένων, φορέων και προσώπων θα αποτελεί τον κατάλογο των συλλογών και 
θα αποτελέσει τη βάση για το μητρώο μεταδεδομένων. Ο κατάλογος συλλογών αποτελεί συνέχεια 
εργασίας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο παλαιότερης πράξης και υλοποιείται με χρήση του 
συστήματος επιμέλειας πόρων. Θα γίνει προσπάθεια αυτόματης παραγωγής κάποιων από τα 
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μεταδεδομένα που θα περιέχονται στον προτεινόμενο κατάλογο. Με βάση το μητρώο 
μεταδεδομένων θα γίνει διασύνδεση θεματικά σχετικών συλλογών μεταξύ τους. 

H Ακαδημία Αθηνών θα συντονίσει την εργασία κατάρτισης του μητρώου πηγών δεδομένων που θα 
αναλάβουν οι συνεργαζόμενοι φορείς ανάλογα με τη γνωστική περιοχή στην οποία ειδικεύονται. 
Επίσης θα αναλάβει τη συλλογή και καταγραφή πηγών από τις εξής θεματικές περιοχές:  

- Ανθρωπολογία και Εθνολογία  

- Κλασικές σπουδές 

- Επιγραφική και νομισματολογία 

- Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία 

- Λογοτεχνία 

- Γλωσσολογία 

- Θεατρικές Σπουδές 

Η συλλογή των δεδομένων και η ένταξη των φορέων, των συλλογών και των προσώπων θα γίνουν με 
τους τρόπους επικοινωνίας και συλλογής και διασφάλισης της αξιοπιστίας των δεδομένων, που 
διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του λήξαντος έργου. Εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο θα 
διαμορφωθεί και θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μητρώου ερευνητών που θα ενσωματωθεί 
στο μητρώο 

Επί πλέον με τη χρήση της ίδιας μεθοδολογίας θα καταρτισθούν ένα θεματικό μητρώο συλλογών 
χαρτών και ένα μητρώο ερευνητών των ανθρωπιστικών επιστημών, στα οποία θα γίνει εμπλουτισμός 
μεταδεδομένων. 

 

Εργασία ΑΑ.3.2: Μητρώο μεταδεδομένων 

Περιγραφή υλοποίησης 

Το μητρώο μεταδεδομένων θα φιλοξενεί καταλόγους μεταδεδομένων, οι οποίοι θα αποτελούν 
συσσωρεύσεις (aggregations) μεταδεδομένων από συναφείς θεματικά συλλογές ψηφιακών πόρων 
που θα καταγραφούν σε μητρώο στο πλαίσιο της εργασίας ΑΑ.3.1. Ο κάθε κατάλογος που θα 
φιλοξενεί μεταδεδομένα για μια θεματική περιοχή, θα ακολουθεί ένα ιδιαίτερο σχήμα (switching 
schema), το οποίο θα ολοκληρώνει τις πληροφοριακές ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας που 
διαχειρίζεται τους πόρους της περιοχής. 

H Ακαδημία Αθηνών θα συντονίσει την εργασία κατάρτισης του μητρώου πηγών δεδομένων που θα 
αναλάβουν οι συνεργαζόμενοι φορείς ανάλογα με την επιστημονική εξειδίκευσή τους. Επίσης θα 
αναλάβει τη συλλογή και καταγραφή και ανάπτυξη καταλόγων μεταδεδομένων για τις εξής 
θεματικές περιοχές:  

- Ανθρωπολογία και Εθνολογία  

- Κλασικές σπουδές 

- Επιγραφική και νομισματολογία 

- Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία 

- Λογοτεχνία 

- Γλωσσολογία 

- Θεατρικές Σπουδές 
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Ενότητα Εργασίας 3 

ΚΩΔ ΕΕ ΑΑ.4 
Μήνας 
Έναρξης 

4 Μήνας Λήξης 33 

Τίτλος EE Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών πόρων στις ανθρωπιστικές επιστήμες 

Σκοπός της ενότητας αυτής 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][Μ33] 

Π.ΑΑ.4.1.2: Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας θησαυρών [Τεχνική Αναφορά ][Μ33] 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

Εργασία ΑΑ.4.1: Ανάπτυξη Θησαυρών 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Μια σημαντική πρωτοτυπία για το επιστημονικό πεδίο των μητρώων μεταδεδομένων είναι η 
ενσωμάτωση εννοιολογικών σχημάτων (π.χ. οντολογιών), στα οποία βασίζονται τα σχήματα 
μεταδεδομένων, καθώς επίσης και θησαυρών στο προτεινόμενο μητρώο. Τα εννοιολογικά σχήματα 
έχουν σαν σκοπό την ανάπτυξη σχημάτων μεταδεδομένων βάσει συγκεκριμένων εννοιών και των 
μεταξύ τους σχέσεων που εκφράζουν τις ανάγκες τεκμηρίωσης και διαχείρισης πόρων μιας 
κοινότητας. Ειδικότερα, οι θησαυροί αποτελούν μια δομημένη συλλογή των όρων που 
χρησιμοποιούν οι κοινότητες για την τεκμηρίωση και ευρετηρίαση πόρων με καθιερωμένους (κοινά 
αποδεκτούς και με ενιαίο τρόπο συντεταγμένους) όρους.  

Οι θησαυροί που θα αναπτυχθούν από την Ακαδημία Αθηνών στο πλαίσιο αυτής της 
δραστηριότητας στις εξής θεματικές περιοχές: 

- Ανθρωπολογία και Εθνολογία  

- Κλασικές σπουδές 

- Επιγραφική και νομισματολογία 

- Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία 

- Λογοτεχνία 

- Γλωσσολογία 

- Θεατρικές Σπουδές 

Παράλληλα σε συνεργασία με το ΙΤΕ θα διεξαχθούν συναντήσεις εργασίας με τα μέλη του 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ για ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη υπαρχόντων και τη δημιουργία νέων 
θησαυρών. 
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Ενότητα Εργασίας 4 

ΚΩΔ ΕΕ ΑΑ.7 
Μήνας 
Έναρξης 

1 Μήνας Λήξης 36 

Τίτλος EE Επέκταση δικτύου υποδομής 

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

 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 ][Μ] 

Π.ΑΑ.7.1.2: Έκθεση ενεργειών θεματικής διεύρυνσης του δικτύου [Τεχνική Αναφορά ][Μ12] 

Π.ΑΑ.7.1.3: Έκθεση Δράσεων περιφερειακού δικτύου [Τεχνική Αναφορά ][Μ12] 

Π.ΑΑ.7.1.4: Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας διεθνών ερευνητικών υποδομών [Τεχνική Αναφορά 
][Μ36] 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

Εργασία ΑΑ.3.1 : Δράσεις δικτύωσης και επέκτασης της υποδομής 

 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Στόχοι της εργασίας αυτής είναι να καταστήσει την ερευνητική υποδομή Απολλωνίς κεντρικό πυλώνα 
της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, να προωθήσει τα εργαλεία, τις υπηρεσίες και την 
τεχνογνωσία της ΕΥ σε χώρους, τόσο εντός Ελλάδος όσο και στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό θα 
χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα επικοινωνίας (skype, συναντήσεις εργασίας κλπ.). Η διεύρυνση θα 
αφορά τη διασύνδεση και την ανάπτυξη κοινών δράσεων με άλλες πρωτοβουλίες με φορείς του 
δημόσιου, ιδιαίτερα με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, αλλά και του ιδιωτικού τομέα (π.χ. 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς). 

Θεματική διεύρυνση θα επιδιωχθεί με επιστημονικές περιοχές που δεν μετέχουν ενεργά στην 
υποδομή (π.χ. επιγραφική και νομισματολογία) και με κοινότητες χρηστών (ενδικτικά π.χ. Heurist 
user group). 

Σε περιφερειακό επίπεδο η Ακαδημία Αθηνών θα ενθαρρύνει τη διασύνδεση με φορείς της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, προκειμένου να δημιουργηθεί περιφερειακό κέντρο (hub) στα 
Ανατολικά Βαλκάνια. 

Θα αναπτυχθεί επίσης η συνεργασία με διεθνείς ερευνητικές υποδομές σε τομείς κοινών 
ενδιαφερόντων (π.χ. EHRI, PARTHENOS κα). 

 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ



 

Έντυπο:  Ε.Ι.1_5  

Έκδοση: 1η  

Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 

- 7 - 
 

 

Ενότητα Εργασίας 5 

ΚΩΔ ΕΕ ΑΑ.9 
Μήνας 
Έναρξης 

1 Μήνας Λήξης 36 

Τίτλος EE Σύνδεση με ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH EU 

Σκοπός 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 ][Μ36] 

Π.ΑΑ.9.1.2: Σύνταξη έκθεσης συμμετοχής εις είδος [Τεχνική Αναφορά ][Μ32] 

Π.ΑΑ.9.1.3: Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας DARIAH [Τεχνική Αναφορά ][Μ36] 

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][Μ33] 

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][Μ33] 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

Εργασία ΑΑ.9.1: Συντονισμός με δραστηριότητες DARIAH EU 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην ουσιαστική διασύνδεση της εθνικής υποδομής με την ευρωπαϊκή 
ερευνητική υποδομή DARIAH EU. Η ουσιαστική αυτή διασύνδεση γίνεται μέσω της συμμετοχής στις 
ομάδες εργασίας. Οι ομάδες εργασίας εποπτεύονται από τα τέσσερα εικονικά κέντρα τεχνογνωσίας 
(VCCs), τα οποία θα έχουν διακριτό ρόλο και θα δρουν σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή το 
καθένα. Η συμμετοχή της Απολλωνίδας στις δράσεις του DARIAH EU αποτελεί συνάρτηση της 
τεχνογνωσίας των μελών της και των ιδιαίτερων στόχων της ευρωπαϊκής υποδομής. Ο 
προγραμματισμός των σχετικών δράσεων περιλαμβάνει η τη συμβολή της Απολλωνίδας σε 
ευρωπαϊκές δράσεις όπως 

- Εισφορά μητρώων συλλογών και πόρων στις επιστημονικές περιοχές 

o Ανθρωπολογία και Εθνολογία  

o Κλασικές σπουδές 

o Επιγραφική και νομισματολογία 

o Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία 

o Λογοτεχνία 
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o Γλωσσολογία 

o Θεατρικές Σπουδές 

- Εισφορά μητρώων μεταδεδομένων στις επιστημονικές περιοχές 

o Ανθρωπολογία και Εθνολογία  

o Κλασικές σπουδές 

o Επιγραφική και νομισματολογία 

o Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία 

o Λογοτεχνία 

o Γλωσσολογία 

o Θεατρικές Σπουδές 

- Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της εισφοράς στο DARIAH 

- Εξασφάλιση της πρόσβασης και επικοινωνίας με το DARIAH και 

- Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του DARIAH 

o Ειδικότερα ως προς την εν εξελίξει ομάδα εργασίας Thesaurus maintenance 
προβλέπονται: 

 αντιστοίχιση όρων θησαυρών, και όρων μετα-θησαυρού (Backbone 
Thesaurus),  

 υποστήριξης της ένταξης τοπικών θησαυρών στην ομοσπονδία των τοπικών 
θησαυρών κάτω από το μετα-θησαυρό. 

- Για την ανάπτυξη των παραπάνω εργασιών προβλέπονται συναντήσεις (φυσικές και μέσω 
τηλεδιάσκεψης) με τους ευρωπαίους εταίρους και τους άλλα εμπλεκόμενα μέλη της 
ελληνικής υποδομής. 

 

Ενότητα Εργασίας 6 

ΚΩΔ ΕΕ ΑΑ.10 
Μήνας 
Έναρξης 

5 Μήνας Λήξης 29 

Τίτλος EE 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 
][Μ29] 

Π.ΑΑ.10.2.1: Μελέτη θεματικής εφαρμογής της υποδομής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [Τεχνική 
Αναφορά ][Μ29] 
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Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

Εργασία ΑΑ.10.1: Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Η Απολλωνίς αξιοποιεί την γνώση και εμπειρία που συγκεντρώνεται μέσω των μελών του με την 
κατάρτιση επαγγελματιών στο χώρο του πολιτισμού μέσω διεξαγωγής σεμιναρίων. Οι θεματικές 
περιοχές θα ποικίλουν και θα περιλαμβάνουν τόσο τεχνολογικά θέματα όσο και θέματα που 
αφορούν σύγχρονες πρακτικές και εξελίξεις στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Η Ακαδημία Αθηνών θα οργανώσει τρία σεμινάρια στα οποία προσκεκλημένοι επιστήμονες θα 
αναλάβουν την κατάρτιση επαγγελματιών φορέων πολιτισμού σε θέματα χρήσης ψηφιακής 
τεχνολογίας. Τα σεμινάρια αυτά θα αφορούν ζητήματα καλών πρακτικών και τεχνολογικής αιχμής 
όπως TEI, GIS, Epidoc. 

 

Εργασία ΑΑ.10.2: Συνεργατικό περιβάλλον έρευνας 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας η Ακαδημία Αθηνών θα διερευνήσει τις προοπτικές ανάπτυξης 
θεματικών ερευνητικών υποδομών με τη σύνταξη μελέτης για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης μιας 
ερευνητικής υποδομής για την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και της συγκρότησης του 
Ελληνικού Κράτους. 

Συγκεκριμένα θα διερευνηθούν οι ανάγκες των χρηστών, η ωριμότητα και ποιότητα των ψηφιακών 
πόρων, οι τεχνολογικές προϋποθέσεις οι πιθανές χρήσεις στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον 
τουρισμό και την εκδοτική βιομηχανία, οι δυνατότητες διασύνδεσης με αντίστοιχες διεθνείς 
υποδομές και θα συνταχθεί μία μελέτη σκοπιμότητας με στόχο την υλοποίηση στο επόμενο στάδιο 
ανάπτυξης της ερευνητικής υποδομής. 

Για τη μελέτη θα γίνει χρήση μεθόδων επισκόπησης του πεδίου, έρευνας μέσω συνεντεύξεων και 
ερωτηματολογίων, συναντήσεων ομάδων προβληματισμού κ.λ.π 

 

Ενότητα Εργασίας 7 

ΚΩΔ ΕΕ ΑΑ.11 
Μήνας 
Έναρξης 

1 Μήνας Λήξης 36 

Τίτλος EE Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Στόχος της ενότητας αυτής 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: 
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 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 ][Μ33] 

Π.ΑΑ.11.1.2: Επιχειρηματικό σχέδιο για τη συνέχιση ανάπτυξης της υποδομής [Τεχνική Αναφορά 
][Μ33] 

Π.ΑΑ.11.2.1: Μελέτη πολιτικής πρόσβασης της Υποδομής [Τεχνική Αναφορά ][Μ33] 

Π.ΑΑ.11.3.1: Διοργάνωση συναντήσεων και ομάδων προβληματισμού [Τεχνική Αναφορά ][Μ33] 

Π.ΑΑ.11.4.1: Σχεδιασμός της ιστοσελίδας για το Απολλωνίς [Ψηφιακό Περιεχόμενο][Μ36] 

Π.ΑΑ.11.4.2: Συγγραφή, επιμέλεια και διαχείριση περιεχομένου διαδκτυακής πύλης και ιστολογίου 
[Ψηφιακό Περιεχόμενο][Μ36] 

Π.ΑΑ.11.4.3: Προβολή έργου με τη χρήση μέσων κοινωνικής  δικτύωσης (facebook, twitter, …)  
[Ψηφιακό Περιεχόμενο][Μ36] 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

Εργασία ΑΑ.11.1 : Έρευνα και αξιολόγηση 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Η εργασία αυτή έχει στόχο να προδιαγράψει το σχήμα διακυβέρνησης και τους μελλοντικούς 
στόχους της υποδομής. 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής η Ακαδημία Αθηνών, ως συντονιστής της Ερευνητικής Υποδομής 
ΔΥΑΣ θα συνεργαστεί με το ΕΚ Αθηνά, συντονιστή της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN-EL για τη 
σύνταξη του σχήματος διακυβέρνησης της Ερευνητικής Υποδομής Απολλωνίς, σε εφαρμογή της 
απόφασης της ΓΓΕΤ για τη συγχώνευση των δύο υποδομών και με βάση το σχήμα που έχει 
προδιαγραφεί στις γενικές του γραμμές. Η περαιτέρω μελέτη είναι επιβεβλημένη για να 
προσδιορισθούν οι λεπτομέρειες του σχήματος σε μεγαλύτερη ανάλυση και εν γένει για να 
επικαιροποιηθούν οι προδιαγραφές. 

Αφετέρου θα συντάξει μελέτη σκοπιμότητας για τη συνέχιση της λειτουργίας της υποδομής, όσον 
αφορά ειδικότερα τη λειτουργία της συνιστώσας DARIAH GR-ΔΥΑΣ καθώς και τη διασύνδεσή της με 
την ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH EU. 
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Εργασία ΑΑ.11.2 : Μελέτη  πολιτικής πρόσβασης της υποδομής 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Η ετερογένεια μεταξύ των συλλογών που θα καταγραφούν στο πλαίσιο του έργου, δεν μπορεί παρά 
να συνοδεύεται από διαφόρων ειδών άδειες χρήσης που αφορούν: α) τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
μέρος ή στο σύνολο του περιεχομένου, β) τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών και εκμετάλλευσης 
τους από το δίκτυο, γ) τη δυνατότητα εμπλουτισμού των συλλογών. Αντίστοιχα ισχύουν και για την 
περίπτωση όπου ένα μέλος της εθνικής υποδομής έχει αναπτύξει σχετικό λογισμικό.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα 
συνοδεύεται με πρακτικές και οδηγίες προς τα μέλη που ενδιαφέρονται είτε να δημιουργήσουν μια 
νέα συλλογή ή να προσαρτήσουν ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο σε μια υπάρχουσα συλλογή. 

H Ακαδημία Αθηνών που θα υλοποιήσει την εργασία αυτή, θα συνεργαστεί με τους φορείς του 
CLARIN για την εκπόνηση κοινού πλαισίου δικαιωμάτων και πολιτικής πρόσβασης της υποδομής. 

 

Εργασία ΑΑ.11.3 : Προβολή και Δημοσιότητα 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου θα διοργανωθούν εκδηλώσεις που 
αποσκοπούν στη διάχυση, ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, παρουσίαση εξελίξεων του πεδίου, οι 
οποίες θα παίρνουν τη μορφή σεμιναρίων, συναντήσεων εργασίας (workshops), και ομάδων 
προβληματισμού (think tanks). 

H Ακαδημία Αθηνών θα οργανώνει συναντήσεις εργασίας (workshop) και συναντήσεις ομάδων 
προβληματισμού. 

 

Εργασία ΑΑ.11.4 : Δράσεις Δημοσιότητας 

Περιγραφή υλοποίησης: 

Στο πλαίσιο του έργου η Ακαδημία Αθηνών θα συμβάλει στο νέο σχεδιασμό της δικτυακής πύλης της 
υποδομής Απολλωνίς. Θα αναβαθμίσει το περιεχόμενο για την προβολή των δραστηριοτήτων της. Η 
δημιουργία της Απολλωνίδας από τη συγχώνευση των δύο συνιστωσών CLARIN EL και DARIAH GR-
ΔΥΑΣ απαιτεί αυξημένη λειτουργικότητα της διακτυακής πύλης και συνεχή μέριμνα για την 
επικαιροποίησή της. 

Η πύλη θα λειτουργήσει ως μέσο δημοσίευσης όλων των δημόσιων κειμένων και ως σημείο 
επικοινωνίας για τους εταίρους και την κοινότητα. 

Η Ακαδημία Αθηνών θα αναλάβει τη συλλογή, επιμέλεια και ανάρτηση των κειμένων και θα έχει την 
ευθύνη του συντονισμού της επικοινωνίας με τους χρήστες μέσω του διαδικτυακού τόπου. 

Επίσης θα αναλάβει τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας του έργου Απολλωνίς. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ENOTHTA ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ENOTHTA 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΑ.1: 
Συντονισμός 

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

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

Π.ΑΑ.1.1.7.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων επέκτασης δικτύου υποδομής 

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

Π.ΑΑ.1.1.10.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων διάχυσης και εκπαίδευσης 

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

M1 M36 3 11.250,00€ 11.250,00€ 

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

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 

Π.ΑΑ.3.1.2: Μητρώο συλλογών χαρτών 

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

Π.ΑΑ.3.1.4: Μητρώο ερευνητών ανθρωπιστικών σπουδών 

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

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 

Π.ΑΑ.3.2.2: Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης ανάπτυξης μητρώου μεταδεδομένων 

M4 M36 67 251.250,00€ 251.250,00€ 

ΑΑ.4: Υποστήριξη 
ανάπτυξης 
ψηφιακών 
πόρων στις 
ανθρωπιστικές 
επιστήμες 

Π.ΑΑ.4.1.1: Μητρώο Θησαυρών Ανθρωπολογίας και Εθνολογίας, Κλασικών σπουδών, 
Επιγραφικής και Νομισματολογίας, Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λογοτεχνίας, 
Γλωσσολογίας, Θεατρικών Σπουδών 

Π.ΑΑ.4.1.2: Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας θησαυρών 
M4 M33 25 93.750,00€ 93.750,00€ 
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ΑΑ.7: Επέκταση 
δικτύου 
υποδομής 

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

Π.ΑΑ.7.1.2: Έκθεση ενεργειών θεματικής διεύρυνσης του δικτύου 

Π.ΑΑ.7.1.3: Έκθεση Δράσεων περιφερειακού δικτύου 

Π.ΑΑ.7.1.4: Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας διεθνών ερευνητικών υποδομών 

Μ1 Μ36 9,5 49.875,00€ 49.875,00€ 

ΑΑ.9: Σύνδεση με 
ευρωπαϊκή 
υποδομή 
DARIAH-EU 

Π.ΑΑ.9.1.1: Εξασφάλιση συμμετοχής στο DARIAH 

Π.ΑΑ.9.1.2: Σύνταξη έκθεσης συμμετοχής εις είδος 

Π.ΑΑ.9.1.3: Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας DARIAH 

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 

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 

Μ1 Μ36 34,5 139.875,00€ 139.875,00€ 

ΑΑ.10: Δράσεις 
διάχυσης και 
εκπαίδευσης 

Π.ΑΑ.10.1.1: Σεμινάρια κατάρτισης σε εργαλεία που ενδιαφέρουν την κοινότητα 

Π.ΑΑ.10.2.1: Μελέτη θεματικής εφαρμογής της υποδομής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Μ5 Μ29 15 56.250,00€ 56.250,00€ 

ΑΑ.11: 
Παρατηρητήριο 
Ψηφιακών 
Ανθρωπιστικών 
Σπουδών 

Π.ΑΑ.11.1.1: Μελέτη σχήματος διακυβέρνησης της υποδομής 

Π.ΑΑ.11.1.2: Επιχειρηματικό σχέδιο για τη συνέχιση ανάπτυξης της υποδομής 

Π.ΑΑ.11.2.1: Μελέτη πολιτικής πρόσβασης της Υποδομής 

Π.ΑΑ.11.3.1: Διοργάνωση συναντήσεων και ομάδων προβληματισμού 

Π.ΑΑ.11.4.1: Σχεδιασμός της ιστοσελίδας για το Απολλωνίς 

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

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

Μ1 Μ36 14,48 63.250,00€ 63.250,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ    168,48 665.500,00€ 665.500,00 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών  του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 665.500,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το 
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (Κωδικός ενάριθμου: 
2017ΣΕ14510041). 

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών 
(ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.7 .  

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται έμμεσες δαπάνες, υπολογιζόμενες ως 25% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, βάσει της ΥΠΑΣΥΔ, τίτλος IV (άρθρα 23-25), ήτοι συνολικού ύψους 
133.100,00€. 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

1. Υπεύθυνος έργου 

Υπεύθυνη για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του υποέργου ορίζεται από την 
Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η κυρία Μαρία Σπηλιωτοπούλου. Η κα Σπηλιωτοπούλου, 
είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (1983). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I-Sorbonne (1990-
1991) και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή "Η Σαντορίνη στην Τουρκοκρατία: κοινωνικές και 
οικονομικές πρακτικές στο πλαίσιο της οικογένειας" στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό τμήμα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2005).  

Στο ΚΕΙΝΕ έχει εργαστεί στο πρόγραμμα της Ιστορικής Βιβλιογραφίας του Νεωτέρου Ελληνισμού και 
στο πρόγραμμα έκδοσης του Αρχείου Κωλέττη. Επίσης έχει αναλάβει την εποπτεία της πρακτικής 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Παντείου Πανεπιστημίου. Συμμετέχει στο Δίκτυο 
Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ. Είναι υπεύθυνη του προγράμματος 
υποδομής «Χρονολόγιο γεγονότων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου» που αφορούν την Ελλάδα καθώς και 
του προγράμματος Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο. 

Συμμετέχει στη διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Πολιτικής 
Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και στην εποπτεία διατριβών στο ίδιο Τμήμα του 
Παντείου. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν δυο περιόδους κυρίως της νεότερης ιστορίας: την 
Οθωμανική κατάκτηση, καθώς και τη δεκαετία 1940-1950, με έμφαση στην κοινωνική και οικονομική 
ιστορία. 

Η Υπεύθυνη Έργου ανήκει στην ομάδα Διοίκησης Έργου και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό, τον 
σχεδιασμό, και την παρακολούθηση των ενεργειών που υλοποιούνται στα πλαίσια του Έργου.  

2. Σχήμα ομάδας έργου 

Ο ΕΛΚΕ της Ακαδημίας Αθηνών για τη διοίκηση του υποέργου με τίτλο: Απολλωνίς - Δράσεις ανάπτυξης 
της Ακαδημίας Αθηνών» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές 
Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και την Καινοτομία», θα προβεί στην συγκρότηση 
Ομάδας Οργάνωσης και Διοίκησης του έργου. Η δομή και οι ρόλοι της ομάδας έργου, όπως αναλύονται 
παρακάτω, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και ενεργειών, τόσο σε εκτελεστικό όσο και σε 
διοικητικό επίπεδο.  

Η οργανωτική σύνθεση του σχήματος εποπτείας, διοίκησης και υλοποίησης του έργου, αποτελείται 
από: 
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Α) Τα όργανα εποπτείας Έργου 

Β) Την ομάδα Διοίκησης Έργου 

Γ) Την ομάδα Υλοποίησης Έργου 

2.1. Όργανα εποπτείας έργου 

2.1.1. Επιτροπή Ερευνών 

Ρόλος της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών είναι η γενικότερη παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του, η αντιμετώπιση ουσιαστικών 
προβλημάτων, έπειτα από εισηγήσεις του Υπευθύνου Έργου, καθώς και η έγκριση - κατακύρωση των 
αποφάσεων κατά την πορεία εξέλιξης του έργου. Τέτοια θέματα ενδέχεται να αφορούν για 
παράδειγμα καθυστερήσεις στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, καθυστερήσεις στην 
χρηματοδότηση του έργου, στις πληρωμές αναδόχων και συνεργατών, τροποποιήσεις αποφάσεων 
κ.λ.π. 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών όσον αφορά το έργο είναι:  

 η εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος 

 η συγκρότηση των Επιτροπών Αναθέσεων και Διενέργειας Διαγωνισμών  

 η συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου  

 η έγκριση των αποφάσεων αυτεπιστασίας 

 η έγκριση των πρακτικών διενέργειας Διαγωνισμών και των Πρακτικών Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του έργου από τις σχετικές Επιτροπές και η λήψη των σχετικών αποφάσεων μετά 
από εισήγηση του Υπευθύνου έργου.  

 η έγκριση προσλήψεων εξωτερικών συνεργατών  

2.1.2. Διοικητική Υπηρεσία/Γραμματεία 

Έχει την ευθύνη υλοποίησης του διοικητικού αντικειμένου του έργου και συγκεκριμένα:  

 τη διαχείριση διαγωνιστικών διαδικασιών και προσκλήσεων του έργου.  

 την τήρηση του φακέλου του διοικητικού αντικειμένου του έργου 

2.1.3. Οικονομική Υπηρεσία 

Έχει την ευθύνη υλοποίησης του οικονομικού – λογιστικού αντικειμένου του έργου και συγκεκριμένα:  

 τη διαχείριση των χρηματοροών τη λογιστική παρακολούθηση του Έργου.  

 τις πληρωμές μόνιμου προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών και υπεργολάβων.  Οι πληρωμές 
γίνονται σε συνεργασία με την Επιτροπή Παραλαβής.  

 την τήρηση του φακέλου του οικονομικού αντικειμένου του έργου 

 Τη διαχείριση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας καθώς και τη διαχείριση ξεχωριστού κωδικού του 
τραπεζικού λογαριασμού  

 Την ουσιαστική διαχείριση όλων των συμβάσεων έργου  

2.2.  Ομάδα Διοίκησης Έργου  

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης του έργου η οποία θα αποτελείται 
από:  

 τον Υπεύθυνο έργου 

 τον Υπεύθυνο των Δράσεων 
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Αρμοδιότητα της ομάδας διοίκησης του έργου, είναι η συνολική παρακολούθηση της υλοποίησης του 
έργου, η διασφάλιση επαρκών πόρων για την υλοποίηση του έργου και η διασφάλιση της ποιότητας 
των παραδοτέων. Ειδικότερα: 

 

2.2.1. Υπεύθυνος έργου  

Ο Υπεύθυνος έργου έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την επιστημονική παρακολούθηση των 
ενεργειών που υλοποιούνται στα πλαίσια του Έργου. Ρόλος του είναι η ανάπτυξη αναλυτικών 
διαδικασιών για την εκτέλεση του Έργου και η εξειδίκευση της τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τις 
ανάγκες της Ομάδας Έργου. Ο Υπεύθυνος έργου συμμετέχει σε τακτές συνεδριάσεις και προτείνει 
στους εμπλεκόμενους τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή πορεία του Έργου. Ειδικότερα είναι 
αρμόδιος για: 

 την παρακολούθηση της φυσικής προόδου και τον έλεγχο της συμφωνίας του φυσικού 
αντικειμένου των δράσεων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό 

 την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς το ερευνητικό και λοιπό προσωπικό του έργου 

 την διασφάλιση της ποιότητας και αρτιότητας των παραδοτέων του έργου 

 τη συστηματική ενημέρωση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας αθηνών και την εισήγηση 
ενεργειών με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου  

Ως Υπεύθυνη έργου στην προτεινόμενη πράξη, ορίζεται η κα Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Διευθύντρια 
Ερευνών του ΚΕΙΝΕ. 

2.2.2.  Υπεύθυνος συντονισμού δράσεων  

Ο Υπεύθυνος συντονισμού δράσεων έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την εποπτεία της 
διοικητικής εξέλιξης του έργου καθώς και για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων 
πόρων για την υλοποίηση του. Ρόλος της είναι η παροχή Διοικητικής Υποστήριξης για την εκτέλεση του 
Έργου και η διασφάλιση ότι το Φυσικό Αντικείμενο υλοποιούνται βάσει της απόφασης ένταξης, του 
τεχνικού δελτίου και των τυχόν τροποποιήσεων.  

Ειδικότερα είναι αρμόδιος για: 

 το συντονισμό και εποπτεία της διοικητικής εξέλιξης του έργου. 

 την παρακολούθηση και ενημέρωση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου, τον εντοπισμό των 
ενδεχόμενων χρονικών καθυστερήσεων και την επισήμανση των μεθόδων για την επίσπευση των 
επιμέρους φάσεων του έργου προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους 

 Την επικοινωνία με την ΕΥΔ και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση 
ένταξης του έργου. 

 Τον συντονισμό της ερευνητικής ομάδας 

 Την εισήγηση προβλημάτων   

 

2.3.  Ομάδα υλοποίησης έργου 

Η ομάδα υλοποίησης έργου αποτελείται από: 

1. Την Επιστημονική Ομάδα Έργου 

2. Την Ομάδα Υποστήριξης Έργου 
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Το Οργανωτικό Σχήμα Υλοποίησης έργου παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Διάγραμμα : Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης του έργου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάθεση μέρος του έργου θα υλοποιηθεί με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα επιλεγούν μετά 
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετική ανάθεση παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω 
δυνητικοί συνεργάτες θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω υποβολής βιογραφικού σημειώματος 
και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα 
βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών και θα καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα 
φυσικά πρόσωπα, με επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα, να υποβάλλουν τα 
βιογραφικά τους, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 

 Οι  υπηρεσίες όλων των ως άνω στελεχών και συνεργατών  και τα παραδοτέα τους  θα  παραληφθούν 
από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (όπως ορίζεται στην ενότητα Γ της παρούσας), ύστερα από 
εισήγηση του Υπευθύνου του έργου. 

Το σύνολο των συνεργατών, η σχετική ειδικότητα καθώς και τα παραδοτέα που θα αναλάβουν,  
αναφέρεται στους πίνακες του Παραρτήματος Β’. 

Ο φάκελος του υποέργου τηρείται στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 

 

Συγκροτείται, με την παρούσα απόφαση, Επιτροπή Αναθέσεων και Διενέργειας Διαγωνισμών τα μέλη 
της οποίας ορίζονται: 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Επιτροπή Ερευνών 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

Οικονομική Υπηρεσία 

Διοικητική 
Υπηρεσία/Γραμματεία 

Οικονομική Υπηρεσία 

Διοικητική 
Υπηρεσία/Γραμματεία 

Ομάδα υποστήριξης 
έργου 

Επιστημονική ομάδα 
έργου 
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1. Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Ερευνήτρια του Κέντρου Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού 

(Πρόεδρος) 

2. Ελισάβετ Κοντογιώργη, Ερευνήτρια του Κέντρου Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού 

3. Αικατερίνη Μπρέγιαννη Ερευνήτρια του Κέντρου Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού 

 

Συγκροτείται, με την παρούσα Απόφαση, Επιτροπή Ενστάσεων μέλη της οποίας ορίζονται: 

 

1. Σωτήριος Ριζάς (Πρόεδρος) Διευθύνων του Κέντρου Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού 

2. Ευαγγελία Καρούζου, Ερευνήτρια του Κέντρου Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού 

3. Δημήτριος Αποστολόπουλος, Ερευνητής του Κέντρου Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού 

 

Συγκροτείται, με την παρούσα Απόφαση, Επιτροπή Παραλαβής για την πιστοποίηση, έλεγχο και 
παραλαβή όλων των παραδοτέων του έργου, μέλη της οποίας ορίζονται: 

 

1. Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, (Πρόεδρος), Διευθύνουσα Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής 

Φιλοσοφίας 

2. Δημήτριος Αποστολόπουλος, Ερευνητής του Κέντρου Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού 

3. Σταυρούλα Κοντοέ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Όπως προβλέπεται και στον «Κανονισμό Προμηθειών» της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
και τις σχετικές διαδικασίες της, τα όργανα και τα πρόσωπα παρακολούθησης και παραλαβής του 
έργου είναι διακριτά από τα όργανα και πρόσωπα υλοποίησης του έργου.   

Με την περαίωση των εργασιών του Υποέργου θα εκδοθούν σχετικές βεβαιώσεις περαίωσης από την 
αρμόδια υπηρεσία του φορέα επίβλεψης, αφού συνταχθεί η έκθεση περαίωσης από τον επιβλέποντα 
του Υποέργου. Τα στοιχεία αυτά θα κοινοποιηθούν και στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση, την οικονομική διαχείριση κλπ, 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ 
Μονάδα 

Θεσμικό 
Πλαίσιο 

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 
ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση υλοποίησης 
Υποέργου 

Διοικητική 
Υπηρεσία / 
Γραμματεία 

Εσωτερικός 
κανονισμός 
λειτουργίας 

Παύλος Γιαμάς 

Η από 
18/10/2016 

Απόφαση της 
Επιτροπής 
Ερευνών 

Πρόσληψη νέου 
προσωπικού για το 
Υποέργο  (εάν απαιτείται ) 

Διοικητική 
Υπηρεσία / 
Γραμματεία 

Εσωτερικός 
κανονισμός 
λειτουργίας 

Παύλος Γιαμάς 

Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης και 
Ολοκλήρωσης του 
Υποέργου 

Διοικητική 
Υπηρεσία / 
Γραμματεία 

Εσωτερικός 
κανονισμός 
λειτουργίας 

Παύλος Γιαμάς 

Οικονομική Διαχείριση 
Οικονομική 
Υπηρεσία 

Εσωτερικός 
κανονισμός 
λειτουργίας 

Τσίρμπας 
Νικόλαος 

 

Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί 
συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης 
και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2   

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του μόνιμου προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει με την ολοκλήρωση των 
επιμέρους παραδοτέων, την σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής και τις χρηματοροές 
του προγράμματος. 

Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Όλες οι επιμέρους προμήθειες και υπηρεσίες για την εκτέλεση των ανωτέρω θα ακολουθήσουν τις 
διαδικασίες του Κανονισμού Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Η εκτέλεση 
του Υποέργου υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 5542/31-10-2017  
Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές 
Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»  με κωδικό ΟΠΣ 5002738. 

Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως των ανωτέρω εργασιών, του προϋπολογισμού 
ή του χρονοδιαγράμματος, θα υποβληθεί προς ενημέρωση προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.  Σε περίπτωση 
τροποποίησης του Υποέργου θα εκδοθεί νέα Απόφαση. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης λήγει με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού 
αντικειμένου του Υποέργου (πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Υποέργου). 

ΣΤ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του υποέργου αλλά και μετά την λήξη αυτού και για διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών 
– εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο 2472/1997, τα άτομα που θα απασχοληθούν στο παρόν 
υποέργο υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση τους κατά την υλοποίηση του 
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υποέργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. Επίσης υποχρεούνται να μην γνωστοποιούν 
μέρος ή το σύνολο του υποέργου που θα εκτελέσουν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών  

Επίσης, υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί από την Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ως εμπιστευτικά. Η τήρηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών από τα άτομα που θα απασχοληθούν στο υποέργο διέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο.  

Τα άτομα που θα εργαστούν στο υποέργο υποχρεούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε εμπλοκή των 
συμφερόντων τους με τα συμφέροντα της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, να παραδώσουν 
με τη λήξη των συμβάσεών τους όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχουν στην κατοχή τους και 
αφορούν στην Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα 
διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία των ατόμων που δεν αφορούν το παρόν υποέργο. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν 
σε γνώση των ατόμων καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της εργασίας τους, οι οποίες 
είναι εμπιστευτικές, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της εργασίας τους.  

Τα άτομα που θα εργαστούν στο υποέργο υποχρεούνται να προστατεύουν το απόρρητο και τα αρχεία 
που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχουν στην κατοχή τους για την 
υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του υποέργου, ακόμη και μετά τη λήξη του, να επιτρέπουν στην 
Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και στα άτομα που ορίζονται από αυτήν να διενεργούν, 
κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η 
δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του υποέργου με βάση τις υποχρεώσεις που έχουν.  

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο χρόνια τα 
στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της από τα άτομα που θα εργαστούν στο υποέργο εάν αφορούν σε 
τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά 
φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει 
την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα τα 
εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών πρόσωπα οφείλουν να μην 
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 
περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του υποέργου και αφορούν 
σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών. 

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες 
καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

Αντώνιος Κουνάδης  

Ακαδημαϊκός 

 

 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ



 

Έντυπο:  Ε.Ι.1_5  

Έκδοση: 1η  

Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 

- 21 - 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
2. Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ -1 ΕΤΟΣ -2 ΕΤΟΣ -3 

1Ο 2Ο 3Ο 4Ο 1Ο 2Ο 3Ο 4Ο 1Ο 2Ο 3Ο 4Ο 

ΑΑ.1: Συντονισμός             

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

            

ΑΑ.4: Υποστήριξη ανάπτυξης 
ψηφιακών πόρων στις 
ανθρωπιστικές επιστήμες 

            

ΑΑ.7: Επέκταση δικτύου 
υποδομής 

            

ΑΑ.9: Σύνδεση με ευρωπαϊκή 
υποδομή DARIAH-EU 

            

ΑΑ.10: Δράσεις διάχυσης και 
εκπαίδευσης 

            

ΑΑ.11: Παρατηρητήριο Ψηφιακών 
Ανθρωπιστικών Σπουδών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού2 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ3 Κόστος 

Άλλων 
Άμεσων 
Δαπανών4 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών5 

Σύνολο Εκτιμώμενη 
απασχόληση 
Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 
Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 
Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

ΑΑ.1: 
Συντονισμός 

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

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

Π.ΑΑ.1.1.7.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων επέκτασης 
δικτύου υποδομής 

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

Π.ΑΑ.1.1.10.0: Απολογιστική έκθεση δράσεων διάχυσης και 
εκπαίδευσης 

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

  3 9.000€    2.250,00€ 11.250,00€ 

                                                           

 

 
2 Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του 
Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου  

3 Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου 
αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.  

4  Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 

5 Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ3 Κόστος 

Άλλων 
Άμεσων 
Δαπανών4 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών5 

Σύνολο Εκτιμώμενη 
απασχόληση 
Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 
Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 
Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

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

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 

Π.ΑΑ.3.1.2: Μητρώο συλλογών χαρτών 

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

Π.ΑΑ.3.1.4: Μητρώο ερευνητών ανθρωπιστικών σπουδών 

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

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 

Π.ΑΑ.3.2.2: Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης ανάπτυξης 
μητρώου μεταδεδομένων 

  67 201.000€    50.250,00€  251.250,00€ 

ΑΑ.4: 
Υποστήριξη 
ανάπτυξης 
ψηφιακών 
πόρων στις 
ανθρωπιστικές 
επιστήμες 

Π.ΑΑ.4.1.1: Μητρώο Θησαυρών Ανθρωπολογίας και 
Εθνολογίας, Κλασικών σπουδών, Επιγραφικής και 
Νομισματολογίας, Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, 
Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας, Θεατρικών Σπουδών 

Π.ΑΑ.4.1.2: Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας θησαυρών 

  25 75.000€    18.750,00€ 93.750,00€ 

ΑΑ.7: Επέκταση 
δικτύου 
υποδομής 

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

Π.ΑΑ.7.1.2: Έκθεση ενεργειών θεματικής διεύρυνσης του 

  9,5 28.500€  11.400.00€  9.975,00€ 49.875,00€ 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ3 Κόστος 

Άλλων 
Άμεσων 
Δαπανών4 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών5 

Σύνολο Εκτιμώμενη 
απασχόληση 
Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 
Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 
Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

δικτύου 

Π.ΑΑ.7.1.3: Έκθεση Δράσεων περιφερειακού δικτύου 

Π.ΑΑ.7.1.4: Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας διεθνών 
ερευνητικών υποδομών 

ΑΑ.9: Σύνδεση 
με ευρωπαϊκή 
υποδομή 
DARIAH-EU 

Π.ΑΑ.9.1.1: Εξασφάλιση συμμετοχής στο DARIAH 

Π.ΑΑ.9.1.2: Σύνταξη έκθεσης συμμετοχής εις είδος 

Π.ΑΑ.9.1.3: Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας DARIAH 

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 

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 

  34,5 103.500€  8.400,00€  27.975,00€ 139.875,00€ 

ΑΑ.10: Δράσεις 
διάχυσης και 
εκπαίδευσης 

Π.ΑΑ.10.1.1 Σεμινάρια κατάρτισης σε εργαλεία που 
ενδιαφέρουν την κοινότητα 

Π.ΑΑ.10.2.1 Μελέτη θεματικής εφαρμογής της υποδομής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

  15 45.000€    11.250,00€ 56.250,00€ 

ΑΑ.11: 
Παρατηρητήριο 
Ψηφιακών 
Ανθρωπιστικών 
Σπουδών 

Π.ΑΑ.11.1.1: Μελέτη σχήματος διακυβέρνησης της 
υποδομής 

Π.ΑΑ.11.1.2: Επιχειρηματικό σχέδιο για τη συνέχιση 
ανάπτυξης της υποδομής 

0,48 3.000,00€ 14 42.000€   5.600,00€ 12.650,00€ 63.250,00€ 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ3 Κόστος 

Άλλων 
Άμεσων 
Δαπανών4 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών5 

Σύνολο Εκτιμώμενη 
απασχόληση 
Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 
Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 
Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

Π.ΑΑ.11.2.1: Μελέτη πολιτικής πρόσβασης της Υποδομής 

Π.ΑΑ.11.3.1: Διοργάνωση συναντήσεων και ομάδων 
προβληματισμού 

Π.ΑΑ.11.4.1: Σχεδιασμός της ιστοσελίδας για το Απολλωνίς 

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

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

ΣΥΝΟΛΑ 0,48 Α/Μ 3.000 € 168 Α/Μ 504.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.400,00 € 133.100,00€ 665.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  507.000,00 € 0,00 €    25.400,00 € 133.100,00€ 665.500,00 € 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ
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Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό   

 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)6 

α/α Ονοματεπώνυμο7 Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: 

α) Ποσοστό (…%) του 
συμβατικού χρόνου 

β) υπερωριακή 
απασχόληση 

γ) πρόσθετη απασχόληση 

Να αναφερθεί η σχετική 
νομική βάση 

Εργασίες –
Καθήκοντα- Ρόλος 

Ενότητα Εργασίας 
/Παραδοτέα 

Χρονική 
διάρκεια (από-

έως) 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση σε 

Α/Μ 

 

Μικτό  
Μηνιαίο 

Κόστος 

Κόστος (€) 

1 
Μαρία 
Σπηλιωτοπούλου 

Ιστορικός 

Πρόσθετη απασχόληση 

N.3205/2003, 
Ν.4386/2016, υπ’ αριθμ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020 

Υπεύθυνη έργου 

ΑΑ.11/ 

Π.ΑΑ.11.1.2: Επιχειρηματικό 
σχέδιο για τη συνέχιση 
ανάπτυξης της υποδομής 

Π.ΑΑ.11.2.1: Μελέτη 
πολιτικής πρόσβασης της 
Υποδομής  

ΑΑ.9/ 

Π.ΑΑ.9.1.1: Εξασφάλιση 
συμμετοχής στο DARIAH  

Μ1-Μ36 0,48 6.240,71 € 3.000 € 

Σύνολο 3.000 € 

                                                           

 

 
6 (Θ) = (Ζ) x (Η)  

 

7 Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου. 

 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ
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Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό  

 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 
Απασχόλησης 

Τρόπος 
πρόσληψης/ 
Νομική Βάση 

Ενότητες Εργασίας / Παραδοτέα 
Χρονοδιάγρ
αμμα (από 
–έως) 

Χρόνος 

(μήνες) 

ΑΜ 
απασχόλη
σης 

Κόστος (€) 

1 Ιστορικός Σύμβαση έργου 
Πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

ΑΑ.3/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/Π.ΑΑ.4.1.1 
ΑΑ.7/Π.ΑΑ.7.1.4 
ΑΑ.9/Π.ΑΑ.9.1.3, Π.ΑΑ.9.1.4, Π.ΑΑ.9.1.5 
ΑΑ.10/Π.ΑΑ.10.2.1 
ΑΑ.11/Π.ΑΑ.11.4.2 

Μ3-Μ36 34 18 54.000,00 € 

2 Ιστορικός Σύμβαση έργου 
Πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

ΑΑ.3/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/Π.ΑΑ.4.1.1 
ΑΑ.7/Π.ΑΑ.7.1.4 
ΑΑ.9/Π.ΑΑ.9.1.3, Π.ΑΑ.9.1.4, Π.ΑΑ.9.1.5 
ΑΑ.10/Π.ΑΑ.10.2.1 
ΑΑ.11/Π.ΑΑ.11.4.2 

Μ3-Μ36 34 18 54.000,00 € 

3 Ιστορικός Σύμβαση έργου 
Πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

ΑΑ.3/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/Π.ΑΑ.4.1.1 
ΑΑ.7/Π.ΑΑ.7.1.4 
ΑΑ.9/Π.ΑΑ.9.1.3,Π.ΑΑ.9.1.4 
Π.ΑΑ.9.1.5 
ΑΑ.10/Π.ΑΑ.10.2.1 
ΑΑ.11/Π.ΑΑ.11.4.2 

Μ3-Μ36 34 18 54.000,00 € 

4 Φιλόλογος Σύμβαση έργου 
Πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

ΑΑ.3/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/Π.ΑΑ.4.1.1 
ΑΑ.7/Π.ΑΑ.7.1.4 

Μ3-Μ36 34 18 54.000,00 € 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ
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α/α Ειδικότητα 
Σχέση 
Απασχόλησης 

Τρόπος 
πρόσληψης/ 
Νομική Βάση 

Ενότητες Εργασίας / Παραδοτέα 
Χρονοδιάγρ
αμμα (από 
–έως) 

Χρόνος 

(μήνες) 

ΑΜ 
απασχόλη
σης 

Κόστος (€) 

ΑΑ.9/Π.ΑΑ.9.1.3, Π.ΑΑ.9.1.4, Π.ΑΑ.9.1.5 
ΑΑ.11/Π.ΑΑ.11.4.2 

5 Ανθρωπολόγος Σύμβαση έργου 
Πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

 
ΑΑ.3/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/Π.ΑΑ.4.1.1 
ΑΑ.7/Π.ΑΑ.7.1.2, Π.ΑΑ.7.1.3, Π.ΑΑ.7.1.4 
ΑΑ.9/Π.ΑΑ.9.1.3, Π.ΑΑ.9.1.4, Π.ΑΑ.9.1.5 
ΑΑ.10/Π.ΑΑ.10.2.1 
ΑΑ.11/Π.ΑΑ.11.4.2 

Μ3-Μ36 34 18 54.000,00 € 

6 Γλωσσολόγος Σύμβαση έργου 
Πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

ΑΑ.3/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/Π.ΑΑ.4.1.1 
ΑΑ.7/Π.ΑΑ.7.1.4 
ΑΑ.9/Π.ΑΑ.9.1.2, Π.ΑΑ.9.1.3, Π.ΑΑ.9.1.4, Π.ΑΑ.9.1.5 
ΑΑ.11/Π.ΑΑ.11.4.2 

Μ3-Μ36 34 18 54.000,00 € 

7 Θεατρολόγος Σύμβαση έργου 
Πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

ΑΑ.3/ 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/Π.ΑΑ.4.1.1 
ΑΑ.7/Π.ΑΑ.7.1.4 
ΑΑ.9/Π.ΑΑ.9.1.3, Π.ΑΑ.9.1.4, Π.ΑΑ.9.1.5 
ΑΑ.11/Π.ΑΑ.11.4.2 

Μ3-Μ36 34 18 54.000,00 € 

8 
Κλασικός 
αρχαιολόγος 

Σύμβαση έργου 
Πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

ΑΑ.3/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/Π.ΑΑ.4.1.1 
ΑΑ.7/Π.ΑΑ.7.1.2, Π.ΑΑ.7.1.3 
Π.ΑΑ.7.1.4 
ΑΑ.9/Π.ΑΑ.9.1.3, Π.ΑΑ.9.1.4, Π.ΑΑ.9.1.5 
ΑΑ.11/Π.ΑΑ.11.4.2 

Μ3-Μ36 34 18 54.000,00 € 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ
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α/α Ειδικότητα 
Σχέση 
Απασχόλησης 

Τρόπος 
πρόσληψης/ 
Νομική Βάση 

Ενότητες Εργασίας / Παραδοτέα 
Χρονοδιάγρ
αμμα (από 
–έως) 

Χρόνος 

(μήνες) 

ΑΜ 
απασχόλη
σης 

Κόστος (€) 

9 
Διοικητικός – 
Υπεύθυνος 
δράσεων 

Σύμβαση έργου 
Πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

ΑΑ.1/Π.ΑΑ.1.1.3.0,Π.ΑΑ.1.1.4.0,Π.ΑΑ.1.1.7.0, 
Π.ΑΑ.1.1.9.0,Π.ΑΑ.1.1.10.0, Π.ΑΑ.1.1.11.0 
ΑΑ.3/Π.ΑΑ.3.1.1,Π.ΑΑ.3.1.2,Π.ΑΑ.3.1.3,Π.ΑΑ.3.1.4, 
Π.ΑΑ.3.1.5, Π.ΑΑ.3.2.1,Π.ΑΑ.3.2.2 
ΑΑ.4/Π.ΑΑ.4.1.2 
ΑΑ.7/Π.ΑΑ.7.1.1, Π.ΑΑ.7.1.4 
ΑΑ.9/Π.ΑΑ.9.1.2 
ΑΑ.10/Π.ΑΑ.10.1.1,Π.ΑΑ.10.2.1 
ΑΑ.11/Π.ΑΑ.11.1.1,Π.ΑΑ.11.1.2,Π.ΑΑ.11.2.1, 
Π.ΑΑ.11.3.1,Π.ΑΑ.11.4.1,Π.ΑΑ.11.4.3 
 

Μ3-Μ36 34 24 72.000,00 € 

      Σύνολο 168 504.000,00 € 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ
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Πίνακας Β.3  Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται) 

α/α Περιγραφή 
Συμμετοχή σε 

Ενότητες Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

χρονικό διάστημα 
διάθεσης στο έργο 

Κόστος Απόσβεσης (€) Παρατηρήσεις 

        

        

     Σύνολο €  

Πίνακας Β.4  Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων) 

Πίνακας Β.5  Εξωτερικών Υπηρεσιών  

α/α Περιγραφή 
Συμμετοχή σε 

Ενότητες 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης / 

θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή μονάδας 

 

Κόστος (€) 

 
Παρατηρήσεις 

         

         

      Σύνολο  €  

 

α/α Περιγραφή 
Συμμετοχή σε Ενότητες 

Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης/ θεσμικό 

πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας 
Κόστος (€) 

 
Παρατηρήσεις 

         

         

      Σύνολο €  

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ



 

 

 

Έντυπο:  Ε.Ι.1_5  

Έκδοση: 1η  

Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 
- 32 - 

 

 

 

Β.6 Άλλες Δαπάνες 

Πίνακας Β.6.1: Δαπάνες ταξιδίων 

 

 ΑΡ. 
ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

ΕΣ 

ΑΡ. 
ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

ΕΞ 

ΑΡ. 
ΔΙΑΝΥΚΤ 

ΕΣ 

ΑΡ. 
ΔΙΑΝΥΚΤ  

ΕΞ 

Αεροπορικά 
ΕΣ (με 

επιστροφή) 

Αεροπορικά 
ΕΞ  (με 

επιστροφή) 

Per diem 
ΕΣ  

Per diem 
ΕΞ  

Διαμονή 
ΕΣ 

Διαμονή 
ΕΞ  

Σύνολο ΕΣ Σύνολο ΕΞ ΣΥΝΟΛΟ 

     
180,00 € 400,00 € 40,00 € 80,00 € 60,00 € 90,00 €       

Υπεύθυνος έργου 8 4 2 4 1.440,00 € 1.600,00 € 80,00 € 320,00 € 120,00 € 360,00 € 1.640,00 € 2.280,00 € 3.920,00 € 

Ιστορικός 4 2 1 2 720,00 € 800,00 € 40,00 € 160,00 € 60,00 € 180,00 € 820,00 € 1.140,00 € 1.960,00 € 

Ιστορικός 4 2 1 2 720,00 € 800,00 € 40,00 € 160,00 € 60,00 € 180,00 € 820,00 € 1.140,00 € 1.960,00 € 

Ιστορικός 4 2 1 2 720,00 € 800,00 € 40,00 € 160,00 € 60,00 € 180,00 € 820,00 € 1.140,00 € 1.960,00 € 

Φιλόλογος 4 2 1 2 720,00 € 800,00 € 40,00 € 160,00 € 60,00 € 180,00 € 820,00 € 1.140,00 € 1.960,00 € 

Ανθρωπολόγος 4 2 1 2 720,00 € 800,00 € 40,00 € 160,00 € 60,00 € 180,00 € 820,00 € 1.140,00 € 1.960,00 € 

Γλωσσολόγος 4 2 1 2 720,00 € 800,00 € 40,00 € 160,00 € 60,00 € 180,00 € 820,00 € 1.140,00 € 1.960,00 € 

Θεατρολόγος 4 2 1 2 720,00 € 800,00 € 40,00 € 160,00 € 60,00 € 180,00 € 820,00 € 1.140,00 € 1.960,00 € 

Κλασικός 
αρχαιολόγος 

4 2 1 2 720,00 € 800,00 € 40,00 € 160,00 € 60,00 € 180,00 € 820,00 € 1.140,00 € 1.960,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 40 20 10 20 7.200,00 € 8.000,00 € 400,00 € 1.600,00 € 600,00 € 1.800,00 € 8.200,00 € 11.400,00 € 19.600,00 € 
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Πίνακας Β.6.2: Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΑΡ. 

ΕΚΔΗΛ
ΩΣΕΩΝ 

ΑΡ. 
ΔΙΑΝΥΚ

ΤΕΡ. 
ΟΜΙΛΗ

ΤΗ 

Αίθουσα 
Σχεδιασμός & 

παραγωγή 
υλικού 

Υπηρεσίες 
διατροφής 

Διαμονή 
ομιλητή 

Per diem ΕΞ 
Μετακίνηση 

ομιλητή 
ΣΥΝΟΛΟ 

Εκδήλωση προβολής έργου 3 
 

300,00 € 300,00 € 300,00 € 
   

900,00 € 

Τελική απολογιστική 1 
 

0,00 € 100,00 € 100,00 € 
   

200,00 € 

Σεμινάρια (χωρίς κόστος ομιλητή) 3 
 

0,00 € 300,00 € 300,00 € 
   

600,00 € 

Σεμινάρια 3ημερα (με κόστος ομιλητή) 3 3 0,00 € 300,00 € 300,00 € 810,00 € 720,00 € 1.500,00 € 3.630,00 € 

Σχεδιασμός σελίδας Απολλωνίς 1 
  

470,00 € 
    

470,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 11 
 

300,00 € 1.470,00 € 1.000,00 € 810,00 € 720,00 € 1.500,00 € 5.800,00 € 

 

Β.7  Έμμεσες Δαπάνες   

Το σύνολο των έμμεσων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 133.100,00€ και υπολογίζεται ως ποσοστό 25% επί των άμεσων δαπανών. 

ΑΔΑ: 7ΓΥΔ46Ψ8ΝΣ-Ψ5Ρ
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