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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 18689/2021
Μυτιλήνη, 16/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ [1 )«Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Βορείου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό»
[e- Aegean CulTour ]
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του
Υποέργου (1) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βορείου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό», της
Πράξης «Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό
και Τουρισμό», με Κωδ. MIS 5047046, και κωδικό ΕΛΚΕ 80472 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον
Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητή Παπαγεωργίου Δημήτριο,
και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑνταγωνιστικότηταΒ Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», Πρόσκληση 111 «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας»,
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
3. Το άρθρο 12 της υπ’ αριθ. 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».
4.Το Άρθρο 98 του Ν.4547/2018
5. Του άρθρο 33 του Ν.4559/2018
6. Τον Κανονισμό χορήγησης υποτροφιών του ΕΛΚΕ του Παν/μιου Αιγαίου όπως εγκρίθηκε στην
340η/14.07.2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, θέμα Β.6.
7. Την από 12.02.2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του προϋπολογισμού
του έργου, (ΑΔΑ: 9Ρ2Θ469Β7Λ-ΔΜΥ).
8. Την από 15.02.2021 και αριθμό πρωτοκόλλου 7662/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με
ΑΔΑ: 6ΓΥ6469Β7Λ-ΑΨΧ και α/α καταχώρησης 1354817.
9. Την από 16.03.2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή
Αξιολόγησης Υποψήφιων Υποτρόφων (ΑΔΑ: 9Ε6Κ469Β7Λ-64Γ)
10. Την από 30.03.2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα
διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΖΗΞ469Β7Λ-Α1Δ).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων για σύναψη πέντε
(5) συμβάσεων ανταποδοτικών υποτροφιών, από φυσικά πρόσωπα (τρεις (3)
μεταδιδάκτορες/ισσες, και δύο (2) υποψήφιοι/ες διδάκτορες).
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της ανταποδοτικών
υποτροφιών και για την εξασφάλιση της σωστής υλοποίησης αυτών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με
τα παρακάτω κριτήρια, για κάθε υποτροφία, και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα
κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα.
Δράση 1.6 [e-Aegean Repository for Refugees]: Ψηφιακό Αποθετήριο Παρατηρητηρίου της
Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
ΘΕΣΗ 1 - Ένας/Μία (1) Ερευνητής/τρια, Μεταδιδάκτορας/ισσα, ως Υπότροφος/η της Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.6.70)
Απαιτούμενα Προσόντα
 Πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο
τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών/Ανθρωπιστικών
Επιστημών
[απαιτούμενο]
 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο των Κοινωνικών
Επιστημών/ Ανθρωπιστικών Επιστημών
[απαιτούμενο]
 Διδακτορικός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από
το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
[απαιτούμενο]
Πρόσθετα Προσόντα
 Τουλάχιστον Καλή (Β2) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
[Μέγιστη Βαθμολογία: 30]
o Άριστη γνώση (Γ2/C2)
[30]
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1)
[20]
o Καλή γνώση (Β2)
[10]

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε κοινωνίες και πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής
[Μέγιστη Βαθμολογία: 30]
o Εμπειρία έως και δύο (2) έτη
[10]
o Εμπειρία από δύο (2) έως και τέσσερα (4) έτη
[20]
o Εμπειρία από τέσσερα (4) έτη και άνω
[30]
Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την
σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
(Συνεδρίαση 125/16.03.2021).
Στη Συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας υποτρόφου, τα
τυπικά προσόντα του/της σχετικά με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και τις
προοπτικές αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου καθώς και η συνολική παρουσία του στη συνέντευξη.
[Μέγιστη βαθμολογία: 40]
Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο μίας πρότασης υποψηφιότητας για την παραπάνω θέση, υφίσταται η
δυνατότητα μη διενέργειας συνέντευξης υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος πληροί
τα απαιτούμενα προσόντα.
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Το αντικείμενο της υποτροφίας θα είναι ο σχεδιασμός, οργάνωση και η διδασκαλία σεμιναρίων
σχετικών με κοινωνίες και πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, προς στελέχη ανθρωπιστικών
οργανώσεων. Η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ιας αφορά στα παραδοτέα Δράσης 1.6 [e-Aegean
Repository for Refugees για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιεύσεις
συνεδρίων σε έγκριτα περιοδικά και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών γεγονότων στο πλαίσιο της
Ενότητας Εργασίας ΕΕ2:Διάχυση, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων & Γνώσης, & Διάδραση με
δυνητικούς εμπλεκόμενους φορείς.
Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη (Λέσβος)
Η διάρκεια της σύμβασης υποτροφίας θα είναι έως την 19/5/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/
παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, έως την ολοκλήρωση του έργου και εντός των ορίων
του πρου/σμου του.
Η σύμβαση υποτροφίας θα ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€).
ΘΕΣΗ 2 - Ένας/Μία (1) Ερευνητής/τρια, Μεταδιδάκτορας/ισσα, ως Υποψήφιος/α Υπότροφος/η της
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.6. 71)
Απαιτούμενα Προσόντα
 Πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο
τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών
[απαιτούμενο]
 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο των Κοινωνικών
Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών
[απαιτούμενο]
 Διδακτορικός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από
το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
[απαιτούμενο]
Πρόσθετα Προσόντα
 Τουλάχιστον Καλή (Β2) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
[Μέγιστη Βαθμολογία: 10]
o Άριστη γνώση (Γ2/C2)
[10]
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1)
[7]
o Καλή γνώση (Β2)
[5]

Αποδεδειγμένη Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε εφαρμογές γραφείου
[Βαθμός 5]
 Ερευνητική εμπειρία σε ζητήματα αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών
[Μέγιστη βαθμολογία: 20]
o Εμπειρία έως και ένα (1) έτος
[10]
o Εμπειρία από ένα (1) έως και δύο (2) έτη
[15]
o Εμπειρία από δύο (2) έτη και άνω
[20]

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, ψηφιακής τεκμηρίωσης &
διαχείρισης υλικού επιστήμης και πολιτισμού πολλαπλών τύπων περιεχομένου
[Μέγιστη Βαθμολογία: 25]
o Εμπειρία έως και δύο (2) έτη
[10]
o Εμπειρία από δύο (2) έως και τέσσερα (4) έτη
[15]
o Εμπειρία από τέσσερα (4) έτη και άνω
[25]
Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την
σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
(Συνεδρίαση 125/16.03.2021).
Στη Συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας υποτρόφου, τα
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τυπικά προσόντα του/της σχετικά με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και τις
προοπτικές αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου καθώς και η συνολική παρουσία του στη συνέντευξη.
[Μέγιστη βαθμολογία: 40]
Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο μίας πρότασης υποψηφιότητας για την παραπάνω θέση, υφίσταται η
δυνατότητα μη διενέργειας συνέντευξης υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος πληροί
τα απαιτούμενα προσόντα.
Το αντικείμενο της υποτροφίας θα είναι η έρευνα και ο συντονισμός για τη συλλογή τεκμηρίων με
αντικείμενο την προσφυγική κρίση στα νησιά του Αιγαίου. Η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ιας
αφορά στα παραδοτέα Δράσης 1.6 [e-Aegean Repository for Refugees], που αφορούν στη δημιουργία
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, σε δημοσιεύσεις συνεδρίων σε έγκριτα περιοδικά, στη διοργάνωση
εκπαιδευτικών γεγονότων, στη σύναψη συνεργασιών με Διεθνείς και Εθνικούς Φορείς και σε καλές
πρακτικές δικτύωσης της δράσης, στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αποθετηρίου με διεθνή
αρχειακά πρωτόκολλα, στη δημιουργία ψηφιακού θησαυρού ορολογιών, e-οδηγών αρχείων
ArchGuides, ψηφιακών καταλόγων [αγγλικά, αραβικά, και σύστημα Braille], και στην αναβάθμιση των
υπηρεσιών της πλατφόρμας και αναγνωστηρίου [e-Aegean Repository for Refugees], στο πλαίσιο των
Ενοτήτων Εργασίας της Δράσης 1.6.:
 ΕΕ2: Διάχυση, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων & Γνώσης, & Διάδραση με
δυνητικούς εμπλεκόμενους φορείς,
 ΕΕ3: Δικτύωση και Αναγνωρισιμότητα
 ΕΕ4: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ερευνητικής Υποδομής,
 ΕΕ5: Εργαλεία, Πλατφόρμες και Εφαρμογές Ερευνητικής Υποδομής
Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη (Λέσβος)
Η διάρκεια της σύμβασης υποτροφίας θα είναι έως την 19/5/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/
παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, έως την ολοκλήρωση του έργου και εντός των ορίων
του πρου/σμου του.
Η σύμβαση υποτροφίας θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και τριανταπέντε λεπτά
(3.000,35€) .
ΘΕΣΗ 3-Ένας/Μια (1) Ερευνητής/τρια, Υποψήφιος/α Διδάκτορας/ισσα, ως Υπότροφος/η στη
Μουσειολογία και την Πολιτιστική Διαχείριση (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.6.72).
Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο
τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών
[απαιτούμενο]

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο των Κοινωνικών
Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών
[απαιτούμενο]

Υποψήφιος/α διδάκτορας/ισσα Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πεδίο της
Μουσειολογίας και της Πολιτιστικής Διαχείρισης
[απαιτούμενο]
Πρόσθετα Προσόντα
 Τουλάχιστον Πολύ Καλή (Γ1/C1) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 20]
o Άριστη γνώση (Γ2/C2)
[20]
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1)
[10]
 Αποδεδειγμένη Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε εφαρμογές γραφείου
[Βαθμός 10]
 Εμπειρία σε θέματα παραγωγής, οργάνωσης, διαχείρισης ψηφιακού υλικού & ψηφιακής
τεκμηρίωσης επιστημονικού, πολιτισμικού υλικού, πολλαπλών τύπων περιεχομένου,
ζητημάτων μετανάστευσης αιτούντων άσυλο και προσφύγων [Μέγιστη βαθμολογία: 30]
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o Εμπειρία έως και ένα (1) έτος
o Εμπειρία από ένα (1) έως και δύο (2) έτη
o Εμπειρία από δύο (2) έτη και άνω

[10]
[20]
[30]

Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την
σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
(Συνεδρίαση 125/16.03.2021).
Στη Συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας υποτρόφου, τα
τυπικά προσόντα του/της σχετικά με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και τις
προοπτικές αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου καθώς και η συνολική παρουσία του στη συνέντευξη.
[Μέγιστη βαθμολογία: 40]
Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο μίας πρότασης υποψηφιότητας για την παραπάνω θέση, υφίσταται η
δυνατότητα μη διενέργειας συνέντευξης υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος πληροί
τα απαιτούμενα προσόντα.
Το αντικείμενο της υποτροφίας θα είναι η έρευνα, οργάνωση, ψηφιακή τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση
και ευρύτερα η διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με την προσφυγική κρίση στο Αιγαίο.
Η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ιας αφορά στα παραδοτέα Δράσης 1.6 [e-Aegean Repository for
Refugees], που αφορούν στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, σε δημοσιεύσεις
συνεδρίων σε έγκριτα περιοδικά, στη διοργάνωση εκπαιδευτικών γεγονότων, στη σύναψη
συνεργασιών με Διεθνείς και Εθνικούς Φορείς και σε καλές πρακτικές δικτύωσης της δράσης, στην
ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αποθετηρίου με διεθνή αρχειακά πρωτόκολλα, στη δημιουργία
ψηφιακού θησαυρού ορολογιών, e-οδηγών αρχείων ArchGuides, ψηφιακών καταλόγων [αγγλικά,
αραβικά, και σύστημα Braille], και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της πλατφόρμας και
αναγνωστηρίου [e-Aegean Repository for Refugees], στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας της Δράσης
1.6.:
 ΕΕ2: Διάχυση, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων & Γνώσης, & Διάδραση με
δυνητικούς εμπλεκόμενους φορείς,
 ΕΕ3: Δικτύωση και Αναγνωρισιμότητα
 ΕΕ4: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ερευνητικής Υποδομής,
 ΕΕ5: Εργαλεία, Πλατφόρμες και Εφαρμογές Ερευνητικής Υποδομής
Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη (Λέσβος)
Η διάρκεια της σύμβασης υποτροφίας θα είναι έως την 19/5/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/
παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, έως την ολοκλήρωση του έργου και εντός των ορίων
του πρου/σμου του.
Η σύμβαση υποτροφίας θα ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ
και είκοσι τρία λεπτά (15.280,23€).
Δράση 1.2 [Advanced Cultural Heritage]: Συντήρηση μνημείων ιστορικού ενδιαφέροντος με
προηγμένα υλικά Conversation of Monuments of Cultural Heritage with advanced materials
ΘΕΣΗ 4 – Ένας/Μια (1) Ερευνητής/τρια, Υποψήφιος/α Διδάκτορας/ισσα, ως Υποψήφιος/α
Υπότροφος/η, με ειδικότητα Μηχανικού ή της Επιστήμης των Υλικών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.2.30).
Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου Μηχανικών ή Επιστήμης των Υλικών ή άλλου
συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο
σπουδών της αλλοδαπής
[απαιτούμενο]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βορείου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό», [e-Aegean CulTour ],ΤΟ ΟΠΟΙΟ
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Υποψήφιος/α διδάκτορας/ισσα Τμήματος Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε αντικείμενο σχετικό
με υλικά αποκατάστασης
[απαιτούμενο]
Πρόσθετα Προσόντα
 Τουλάχιστον Καλή (Β2) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
[Μέγιστη Βαθμολογία: 20]
o Άριστη γνώση (Γ2/C2)
[20]
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1)
[15]
o Καλή γνώση
(Β2)
[10]
 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
[Βαθμός: 10]
 Συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών σχετικές με σύνθετα υλικά
αποκατάστασης
[Μέγιστη βαθμολογία: 30]
o Συμμετοχή στη συγγραφή έως μία (1) εργασίας
[10]
o Συμμετοχή στη συγγραφή μία (1) ή δύο (2) εργασιών
[20]
o Συμμετοχή στη συγγραφή τριών (3) εργασιών και άνω
[30]
Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την
σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
(Συνεδρίαση 125/16.03.2021).
Στη Συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας υποτρόφου, τα
τυπικά προσόντα του/της σχετικά με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και τις
προοπτικές αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου καθώς και η συνολική παρουσία του στη συνέντευξη.
[Μέγιστη βαθμολογία: 40]
Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο μίας πρότασης υποψηφιότητας για την παραπάνω θέση, υφίσταται η
δυνατότητα μη διενέργειας συνέντευξης υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος πληροί
τα απαιτούμενα προσόντα.
Το αντικείμενο της υποτροφίας αφορά στη συμμετοχή του/της υποψηφίου/ιας στα παραδοτέα
Δράσης 1.2 " Advanced Cultural Heritage" που σχετίζονται με τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού, δημοσιεύσεις συνεδρίων σε έγκριτα περιοδικά, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών γεγονότων,
την Δικτύωση και Αναγνωρισιμότητα της δράσης, τη σύνταξη τεχνικών αναφορών και την ανάπτυξη
μοντέλων για την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία των υπηρεσιών της, στο πλαίσιο των Ενοτήτων
Εργασίας της Δράσης 1.2. " Advanced Cultural Heritage ":
 ΕΕ2: Διάχυση, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων & Γνώσης, & Διάδραση με
δυνητικούς εμπλεκόμενους φορείς,
 ΕΕ3: Δικτύωση και Αναγνωρισιμότητα
 ΕΕ4: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ερευνητικής Υποδομής,
 ΕΕ5: Εργαλεία, Πλατφόρμες και Εφαρμογές Ερευνητικής Υποδομής
Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Χίος
Η διάρκεια της σύμβασης υποτροφίας θα είναι έως την 19/5/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/
παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, έως την ολοκλήρωση του έργου και εντός των ορίων
του πρου/σμου του.
Η σύμβαση υποτροφίας θα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ
(20.800,00€).
Δράση 1.8 [e-Aegean CulTour-Art & Action Network]: Δίκτυο Τέχνης και συμμετοχικής δράσης για
την ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού
ΘΕΣΗ 5 – Ένας/Μία (1) Ερευνητής/τρια, Μεταδιδάκτορας/ισσα, ως Υποψήφιος/α Υπότροφος/η, με
ειδικότητα Αρχαιολόγου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.8.78).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
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Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο της Επιστήμης της Ιστορίας &
Αρχαιολογίας
[απαιτούμενο]

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο της Κοινωνιολογίας
[απαιτούμενο]

Διδακτορικός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο της Κοινωνιολογίας
[απαιτούμενο]
Πρόσθετα Προσόντα
 Τουλάχιστον Καλή (Β2) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
[Μέγιστη Βαθμολογία: 10]
o Άριστη γνώση (Γ2/C2)
[10]
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1)
[7]
o Καλή γνώση (Β2)
[5]
 Τουλάχιστον Καλή (Β2) Γνώση Δεύτερης Ξένης γλώσσας
[Μέγιστη Βαθμολογία: 10]
o Άριστη γνώση (Γ2/C2)
[10]
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1)
[7]
o Καλή γνώση (Β2)
[5]
 Αποδεδειγμένη Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
[Βαθμός: 5]
 Παρουσίαση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές εκδόσεις και επιστημονικά
συνέδρια σε αντικείμενα της κοινωνιολογίας του πολιτισμού και της τέχνης
[Μέγιστη βαθμολογία: 25]
o Έως και δύο (2) δημοσιευμένες εργασίες
[10]
o Τρείς (3) δημοσιευμένες εργασίες
[15]
o Άνω των τριών (3) δημοσιευμένων εργασιών
[25]
 Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο την αρχαιολογική επιστήμη [Μέγιστη βαθμολογία: 10]
o Εμπειρία έως και (2) έτη
[5]
o Εμπειρία από δύο (2) έως και τρία (3) έτη
[7]
o Εμπειρία τριών (3) ετών και άνω
[10]
Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την
σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
(Συνεδρίαση 125/16.03.2021).
Στη Συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας υποτρόφου, τα
τυπικά προσόντα του/της σχετικά με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και τις
προοπτικές αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου καθώς και η συνολική παρουσία του στη συνέντευξη.
[Μέγιστη βαθμολογία: 40]
Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο μίας πρότασης υποψηφιότητας για την παραπάνω θέση, υφίσταται η
δυνατότητα μη διενέργειας συνέντευξης υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος πληροί
τα απαιτούμενα προσόντα.
Το αντικείμενο της υποτροφίας αφορά στη συμμετοχή του/της υποψηφίου/ιας στα παραδοτέα
Δράσης 1.8. " e-Aegean CulTour-Art & Action Network", που σχετίζονται με τη δημιουργία ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιεύσεις συνεδρίων σε έγκριτα περιοδικά, στη διοργάνωση
εκπαιδευτικών γεγονότων και Εκδηλώσεων Προβολής και Δημοσιότητας, στη σύναψη συνεργασιών
με Διεθνείς και Εθνικούς Φορείς και σε καλές πρακτικές δικτύωσης της δράσης, στη σύνταξη τεχνικών
αναφορών και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων στην ανάπτυξη πιλοτικών διαδραστικών δράσεων και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
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της πλατφόρμας υπηρεσιών της", στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας της Δράσης 1.2. " e-Aegean
CulTour-Art & Action Network ":
 ΕΕ2: Διάχυση, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων & Γνώσης, & Διάδραση με
δυνητικούς εμπλεκόμενους φορείς,
 ΕΕ3: Δικτύωση και Αναγνωρισιμότητα
 ΕΕ4: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ερευνητικής Υποδομής,
 ΕΕ5: Εργαλεία, Πλατφόρμες και Εφαρμογές Ερευνητικής Υποδομής
Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη (Λέσβος).
Η διάρκεια της σύμβασης υποτροφίας θα είναι έως την 19/05/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/
παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, έως την ολοκλήρωση του έργου και εντός των ορίων
του προϋ/σμού του.
Η σύμβαση υποτροφίας θα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα
πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (26.775,79€).
Γενικοί Όροι Πρόσκλησης
1. Η πρόταση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προτάσεων του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνάς.
2. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από
την διαδικασία επιλογής. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων
υποτρόφων με βάση τις βαθμολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια. Οι υποψήφιοι/ες
υπότροφος/η με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνοι/ες που θα επιλεγούν. Σε
περίπτωση κωλύματος αυτών δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων
υποτρόφων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι οι υποψήφιοι υπότροφοι
διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα
αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης ένστασης εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
3. Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος δεν
προσέλθει στη συνέντευξη, αυτός απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω από
την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης καθορίζεται από τα μέλη
της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν δύναται να
μεταβληθεί.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες
μονάδες, στο κριτήριο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Αν κι εκεί ισοβαθμούν οι υποψήφιοι,
τότε ελέγχεται το επόμενο κριτήριο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων,
προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και
αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής
του.
5. Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
6. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη
συμβάσεων υποτροφιών, δεδομένου ότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η
σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, ανάλογα με τις πιστώσεις και τις ανάγκες του
έργου, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
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7. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα
με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο Ε.Λ.ΚΕ του Παν/μιου Αιγαίου δύναται
να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς
περαιτέρω διαδικασία και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως.
8. Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης υποψηφίου
θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό
ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
9. Η πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με
το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του
ΠΔ 50/2001..» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
10. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 6 του ΠΔ
50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό
ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α ́ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α ́ 63/9.3.2005).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητας τους, το αργότερο έως την
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής:
https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/5a849c38-5c5e-400f-99a9-84fe99909256
η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:










Πρόταση υποτροφίας
Βιογραφικό σημείωμα
Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
Αποδεικτικά εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα, κτλ)
Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την
επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την
προσωπικότητα και γενικά την καταλληλόλητα των υποψηφίων.
Σε περίπτωση υποψηφίων διδακτόρων βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος ότι ο
υπότροφος είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα. Σε περίπτωση υποψηφίων διδακτόρων
βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος ότι ο υπότροφος είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα.
Δίνεται η δυνατότητα σε υποψηφίους που ενδιαφέρονται για θέση του Υπότροφου
Υποψήφιου Διδάκτορα αλλά δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένοι στο Τμήμα να καταθέσουν
φάκελο υποψηφιότητας. Εφόσον αυτοί επιλεγούν, σύμφωνα με την πρόσκληση, οφείλουν να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία που καθορίζεται από τον κανονισμό σπουδών του Tμήματος
για την εγγραφή τους ως Υποψήφιοι Διδάκτορες. Στην περίπτωσης αυτή, η σύμβαση της
ανταποδοτικής υποτροφίας, θα εγκριθεί μετά την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης του
Τμήματος
Επιστημονικό Υπόμνημα.
Υ/Δ στην οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται: ότι δεν κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή
στον Ιδιωτικό Τομέα πλήρους απασχόλησης, δεν λαμβάνουν άλλη πλήρη υποτροφία, καθώς
και ότι σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αλλαγής των περιγραφέντων οικονομικών
στοιχείων, θα ενημερώνουν τον ΕΛΚΕ. Σε αυτή την περίπτωση η υποτροφία θα διακόπτεται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους
 ΘΕΣΕΙΣ 1,2,3 στην Επίκουρη Καθηγήτρια Έφη Πλεξουσάκη (Email: eplex@sa.aegean.gr).
 ΘΕΣΗ 4 στον Αν. Καθηγητή Νικόλαο Αλεξόπουλο (Email: nalexop@aegean.gr)
 ΘΕΣΗ 5 στον Καθηγητή Σωτήρη Χτούρη (Email: htouris@aegean.gr)
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Η παρούσα πρόσκληση ανταποδοτικών υποτροφιών θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) και στο
δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr.

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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