
 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Δ. 432/81 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 – 10679 ΑΘΗΝΑ                                

ΤΗΛ. 210-3664726, 3664743 

FAX: 210-3664727 

 

ΑΘΗΝΑ, 20/10/2022 

 

 Αρ. Πρωτ. EE853B/20-10-22 

 

 

Πληροφορίες:  

1)κος Π. Ποτηρόπουλος (για το φυσικό αντικείμενο),  

2)κος Γ. Μαρίνος (για τεχνικά θέματα) 

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

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟ 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DARIAH ΚΑΙ CLARIN (Didital Landscape)» (αριθμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 7982) 

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 

έχοντας υπόψη: 

1. το Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 199), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 2, 5 και 9 παρ. 7 αυτού, 

2. την υπ’ αριθ. 195245/2018 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» (Β’ 56532), όπως ισχύει, 

3. την υπ’ αριθ. 133182/20.12.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του 

Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2020» (Β’ 

4885), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τη με Α.Π. 25422/1.3.2021 

Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1000), 

4. την υπ’ αριθ. 35627/24.3.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων περί συγκρότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

(ΥΟΔΔ 246),  

5. τη με αριθ. 38750/21.04.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (ΥΟΔΔ 335), με την οποία διορίστηκε ως Διευθύντρια του 

Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας η Δρ Αικατερίνη Κουραβέλου, 
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6. τη με Α.Π. 35726/09.04.2021 Προκήρυξη στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης 

με τίτλο «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες 

στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN» (ΑΔΑ: 

63Ο846Μ77Γ-361), 

7. τη με Α.Π. 39614/30.09.2021 Απόφαση της Προέδρου του Ε.Σ. και ασκούσας 

καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί έκδοσης του Οδηγού Διαχείρισης – 

Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της ως άνω (υπό 6) Προκήρυξης (ΑΔΑ: 

ΩΧΣΣ46Μ77Γ-0ΒΙ), 

8. τη με Α.Π. 40309/21.10.2021 Απόφαση Χρηματοδότησης της Προέδρου του Ε.Σ. 

και ασκούσας καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τον Κατάλογο με τις 

προς χρηματοδότηση Προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω (υπό 

6) Προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΜΟΑ46Μ77Γ-18Β),  

9. τη με Α.Π. 44515/20.02.2022 Απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης της 

Προέδρου του Ε.Σ. και ασκούσας καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

(ΑΔΑ: 6B5746M77Γ-ΘΧΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10. τη με αριθμ. 343/07.04.2022 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την ένταξη 

στον ΕΛΚΕ της Ακαδημίας Αθηνών και έγκριση του Προϋπολογισμού του έργου 

 

Κ Α Λ Ε Ι  Ε Ν Δ Ι ΑΦ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ  

όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες της εμβληματικής δράσης «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής 

εργασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών 

DARIAH και CLARIN», που υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και 

Δικαιούχο (ΣΦ) την Ακαδημία Αθηνών (υπεύθυνος: Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Κύριος 

ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών). 

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

ανθρωπολόγου 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 

ΜΙΧΑΗΛ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Στο πλαίσιο της Εμβληματικής δράσης «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις 

ανθρωπιστικές επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και 

CLARIN», που υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 

(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με αριθμό ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 07982, 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 Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π ΡΑ Ξ Η Σ  

Οι ψηφιακές ερευνητικές υποδομές διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της έρευνας. Η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

και Τέχνες και τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και οι ευρωπαϊκές 

ερευνητικές υποδομές DARIAH για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και CLARIN για 

τους γλωσσικούς πόρους και τεχνολογία, με τις οποίες η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ συνδέεται, 

θεραπεύουν την ανάγκη αυτή στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντίστοιχα. Η πρόσφατη 

πανδημία, με τους περιορισμούς που επέβαλε, έφερε νέες ανάγκες στην έρευνα και τη 

διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Επιστημών, εισάγοντας νέους τρόπους εργασίας, 

επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και αναδεικνύοντας τα κενά που υπάρχουν. 

Σε αυτό το αναδυόμενο νέο τοπίο, το προτεινόμενο έργο επιχειρεί να εντοπίσει, αναλύσει και 

χαρτογραφήσει τις τρέχουσες τάσεις στις ψηφιακές πρακτικές εργασίας στις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες στην Ελλάδα και τον πιθανό αντίκτυπο της πανδημίας, και να υποστηρίξει τη 

διείσδυση και την εμπέδωση αυτών αξιοποιώντας υπηρεσίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και 

των συνεργειών της με το DARIAH και το CLARIN. Η συλλογή της πληροφορίας θα γίνει με 

τη χρήση ερωτηματολογίου και ομάδων εστίασης (focus groups), ενώ η ανάλυση των 

δεδομένων θα αξιοποιηθεί και στο σχεδιασμό της επόμενης φάσης της υποδομής 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, διασφαλίζοντας ότι οι παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες θα είναι επίκαιρες και 

στην αιχμή της τεχνολογίας. Επίσης, θα αναπτυχθεί με μορφή οντολογίας η σημασιολογική 

παράσταση των διαδικασιών ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 

Επιστήμες και θα μοντελοποιηθούν ροές εργασιών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγοί. 

Εξάλλου, για την προώθηση της χρήσης ψηφιακών μεθόδων, εργαλείων και πρακτικών στην 

έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις 

για διαφορετικές κοινότητες, ενώ όλοι οι πόροι θα διατεθούν διαδικτυακά. Τέλος, το έργο θα 

εξασφαλίσει την αδιάλειπτη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υποδομές, DARIAH και CLARIN. 

 

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

παραδοτέα: 

Ενότητα εργασίας ΠΕ1: Έρευνα και ανάλυση τάσεων στις ψηφιακές μεθόδους στις 

ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 

Παραδοτέο: Π1: Τάσεις στις ψηφιακές μεθόδους στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 
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Αντικείμενα αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι: 

• Ε1.1: Διαδικτυακή έρευνα των κοινοτήτων χρηστών 

• Ε1.2: Ομάδες επικέντρωσης των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών 

• Ε1.3 Ανάλυση διαδικασιών 

 

Ενότητα εργασίας ΠΕ2: Διαδικασίες ψηφιακής εργασίας στις ανθρωπιστικές και 

κοινωνικές επιστήμες 

Παραδοτέο: Π3: Οδηγός προτύπων και μεταδεδομένων 

 

Αντικείμενο αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι: 

• Ε2.3 Πρότυπα και σχήματα μεταδεδομένων 

 

Ενότητα εργασίας ΠΕ3: Εκπαίδευση, διάχυση και προβολή 

Παραδοτέο: Π5: Αναφορά δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και διάχυσης 

 

Αντικείμενα αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι: 

• Ε3.1 Επικοινωνία και προβολή 

• Ε3.2 Δράσεις κατάρτισης 

• Ε3.3 Δράσεις διάχυσης 

 

Ενότητα εργασίας ΠΕ4: Διεθνής συνεργασία 

Παραδοτέο: Π8: Έκθεση συνεργασίας με το DARIAH-EU 

 

Αντικείμενο αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι: 

• Ε4.3 Συνεργασία με το DARIAH-EU  

 

Ενότητα εργασίας ΠΕ5: Ανοικτή πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες της υποδομής 

Παραδοτέο: Π9: Έκθεση για την πρόσβαση στην υποδομή 

 

Αντικείμενο αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι: 

• Ε5.3 Βιωσιμότητα της υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ  

 

Ενότητα εργασίας ΠΕ6: Διαχείριση 

Παραδοτέα:  

Π10: Ενδιάμεση έκθεση προόδου 

Π11: Τελική έκθεση 

 

Αντικείμενο αυτής της Ενότητας Εργασίας είναι: 

• Ε6.1 Παρακολούθηση και διαχείριση έργου 

 

2 .  Π Ρ Ο Φ Ι Λ  Ε Ν Δ Ι ΑΦ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ω Ν .  Π Ρ Ο Σ Ο Ν ΤΑ - Κ ΑΘ Η ΚΟ Ν ΤΑ  

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 (κωδ.01) 
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Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα συμμετέχει στις εξής Ενότητες Εργασίας της πράξης 

αρμοδιότητας της Ακαδημίας Αθηνών ως ειδικός επιστήμονας ανθρωπολόγος: 

 

Δράσεις και παραδοτέα: 

ΠΕ2: Διαδικασίες ψηφιακής εργασίας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 

Ε2.3 Πρότυπα και σχήματα μεταδεδομένων 

Π3: Οδηγός προτύπων και μεταδεδομένων 

 

ΠΕ3: Εκπαίδευση, διάχυση και προβολή 

Ε3.1 Επικοινωνία και προβολή 

Ε3.2 Δράσεις κατάρτισης 

Ε3.3 Δράσεις διάχυσης 

Π5: Αναφορά δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και διάχυσης 

Διάρκεια απασχόλησης:  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/03/2024 ανάλογα με τις ανάγκες των δράσεων και 

παραδοτέων. 

Ανθρωπομήνες και αμοιβή: 

Συνολικά 4,36 ΑΜ με συνολική αμοιβή μέχρι 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 

όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο 

αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ή στη Λαογραφία 

της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από 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: 

• 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 ή εξωτερικού με βάση τις ανάγκες του έργου. 

ΑΔΑ: Ψ8ΕΠ46Ψ8ΝΣ-ΕΤΗ



ΑΔΑ:……………………………………. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

6 

• 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 Ο Υ 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 
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5 .  Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Μ Η  Α Π Ο Δ Ο Χ Η Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι ΑΦ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης 

συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία της συνέντευξης. 

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 για τον συγκεκριμένο συνεργάτη. 

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

της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

(www.academyofathens.gr). 

http://www.academyofathens.gr/
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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: 

 

Πίνακας βαθμολόγησης επιθυμητών προσόντων 

Επιθυμητά προσόντα Μονάδες 

βαθμολόγησης 

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. 
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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 Ο Υ  Ι Δ Ι Ω Τ Ι ΚΟ Υ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ  

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. 

▪ 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 του συνεργάτη που θα επιλεγεί, 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: 
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• 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 (παράρτημα 2). 

σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: 

 

Οι προτάσεις θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα, από την Παρασκευή 

21 Οκτωβρίου 2022  έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 μ.μ.   

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  στη 

Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, 

Πανεπιστημίου 28, 10679 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 

potpari@academyofathens.gr υπ’ όψιν κ. Π. Ποτηρόπουλου) το αργότερο έως και την Πέμπτη 

27 Οκτωβρίου 2022. Η αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα το 

αργότερο έως και την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022.  

 

 

Προς την Ακαδημία Αθηνών – ΕΛΚΕ 

Αφορά την υποβολή προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της 
Εμβληματικής Δράσης «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN» 

Υπ’ όψιν κ. Γεωργίας Αγγελοπούλου  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Υπόδειγμα αίτησης 

Αθήνα, …./ …./ ….. 

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 της 

Εμβληματικής δράσης «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN» 

Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλω υποψηφιότητα 

για να απασχοληθώ ως ανθρωπολόγος στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Το αναδυόμενο 

τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

υποδομών DARIAH και CLARIN». 

 

 

Με τιμή 

[Υπογραφή] 

[Ονοματεπώνυμο] 

 

 

Συνημμένα δικαιολογητικά: 

1… 

2… 

3… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Πίνακες Απαιτήσεων- Φύλλο Συμμόρφωσης1 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ    

Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας της 

ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων 

από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής 

ΝΑΙ   

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην 

Κοινωνική Ανθρωπολογία ή στη 

Λαογραφία της ημεδαπής ή ισότιμο 

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   

Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας (επιπέδου 

Proficiency) 

ΝΑΙ   

Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 

μηνών σε συναφή έργα ανάπτυξης 

ερευνητικών υποδομών 

ΝΑΙ   

 

 

1  Συμπληρώνεται ο πίνακας που αντιστοιχεί στην ειδικότητα την οποία αφορά η αίτηση. 
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