
 

   

   
   ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
           

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Αριθμό Πρωτοκόλλου: 72377/2016 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «Critical Heritages (CoHERE): performing  

and representing Identities in Europe», αρ. 70/3/13477» 
 
Για τις ανάγκες της Πράξης/Δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με K.A. 70/3/13477 και τίτλο 
«Critical Heritages (CoHERE): performing and representing Identities in Europe» που εντάσσεται 
στην Κατηγορία Πράξεων Horizon 2020 με Επιστημονικό Υπεύθυνο την κ. Αποστολία Γαλάνη, 
ζητούνται τρεις μεταδιδακτορικοί ερευνητές/-τριες και δύο επιπλέον ειδικοί Η/Υ για την 
ερευνητική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη/Δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου ορίζεται ως την 31/3/2019. Η 
σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.  
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως 
ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη 
περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για 
όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την 
Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς μαζί με 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα επισυνάπτονται  απλά αντίγραφα πτυχίων, 
δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο 
κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους στην παρακάτω 
διεύθυνση:  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών  
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61 
7ος όροφος 
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 20η .02.2017 
και ώρα 13:30. 
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Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδικού 
Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ε.Λ.K.Ε. του 
Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης 
που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα 
του ταχυδρομείου 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 
επιλέγεται/επιλέγονται εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-ες. Στη συνέχεια, 
συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/-ες στο πλαίσιο της 
ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). 

2. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προτάσεων. 

3. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί 
ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, 
θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της 
νομίμως επικυρωμένης μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να 
συνοδεύονται από  απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού 
αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή απαραδέκτου. 

4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική 
διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα 
αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 
παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι 
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά 
σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη συνάφεια ως προς το 
περιγραφόμενο αντικείμενο είτε σε επίπεδο πτυχίου είτε σε επίπεδο μεταπτυχιακού.  

5. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, 
δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε 
περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος 
εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του 
επιλεχθέντος θα γίνει με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

7. Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς 
σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη 
ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, 
αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικό Λογαριασμός 
Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. 

9. Η πληρωμή του έργου το οποίο χωρίζεται σε τρία τμήματα θα γίνεται μετά την 
παράδοση και έγκριση του κάθε παραδοτέου χωριστά. 

10. Απαιτείται ΑΡΙΣΤΗ χρήση της αγγλικής τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο. 
Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 
π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων 
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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 1 π.δ. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). 

11. Για τους άρρενες υποψηφίους: Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. 

12. Για τη θέση του μεταδιδακτορικού φοιτητή θα προτιμηθούν άτομα που δεν 
εργάζονται, ενώ για τις δύο άλλες θέσεις η επαγγελματική εμπειρία είναι απαραίτητη. 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
 

1. Ειδικότητα: Μεταδιδακτορικός φοιτητής/τρια 

Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στον τομέα της 
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης και του τρόπου που προωθείται 
μέσω αυτής η πολιτισμική ταυτότητα και η πολιτισμική 
κληρονομιά. Δημιουργία περιεχομένου σχετικού με την έρευνα 
για e-book. 

Διάρκεια σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Η σύμβαση  θα διαρκέσει έως τις 31/1/2019 με δυνατότητα 
παράτασης έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος 

Τρόπος παραλαβής του 
ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα 
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης 
εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω 
πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 7.000 € 
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα 
καταβληθεί τμηματικά σε δύο δόσεις οι οποίες και θα 
αντιστοιχούν στα δύο παραδοτέα του έργου. Θα πρέπει να 
εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο 
παραστατικό. 

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο Γεωγραφίας, Κοινωνικών Επιστημών, 
Παιδαγωγικών (ενδεικτικά) 

 Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στη Γεωγραφία, ή στο 
Παιδαγωγικό ή στις Κοινωνικές Επιστήμες (ενδεικτικά) 

 Άριστη γνώση Αγγλικής – Άριστο επίπεδο προφορικής και 
γραπτής επικοινωνίας 

 Χειρισμός προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας  
NVIVO, SPSS  
 

Επιθυμητά προσόντα:  Εμπειρία στη μελέτη σχολικών βιβλίων και χαρτών 

 Ευχέρεια στη δημιουργία παιδαγωγικών ασκήσεων και 
υλικού για e-books 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 
 

Τόπος παροχής έργου: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

2. Ειδικότητα: Μεταδιδακτορικός φοιτητής/τρια 
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Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στον τομέα της crowd 
source πληροφορίας που αντλείται από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης που υποστηρίζει συγκεκριμένη πλατφόρμα και του 
τρόπου που καταγράφεται μέσω αυτής η πολιτισμική 
ταυτότητα, η πολιτισμική κληρονομιά και η ταυτότητα του 
Ευρωπαίου πολίτη. Δημιουργία περιεχομένου σχετικού με την 
έρευνα για e-book. 

Διάρκεια σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Η σύμβαση  θα διαρκέσει έως τις 31/1/2019 με δυνατότητα 
παράτασης έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος 

Τρόπος παραλαβής του 
ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα 
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης 
εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω 
πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 7.000 € 
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα 
καταβληθεί τμηματικά σε δύο δόσεις οι οποίες και θα 
αντιστοιχούν στα δύο παραδοτέα του έργου. Θα πρέπει να 
εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο 
παραστατικό. 

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο ΜΜΕ, Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικών 
(ενδεικτικά) 

 Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στα ΜΜΕ, Παιδαγωγικό, 
Κοινωνικές Επιστήμες (ενδεικτικά) 

 Άριστη γνώση Αγγλικής – Άριστο επίπεδο προφορικής και 
γραπτής επικοινωνίας 

 Ευχέρεια στη χρήση στατιστικών εργαλείων ποσοτικής και 
ποιοτικής έρευνας. Χειρισμός προγραμμάτων στατιστικής 
επεξεργασίας  NVIVO, SPSS  

 

Επιθυμητά προσόντα:  Εμπειρία στην επεξεργασία crowdsource πληροφορίας 

 Ευχέρεια στη δημιουργία ασκήσεων και υλικού για 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

Τόπος παροχής έργου: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Τόπος παροχής έργου: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

3. Ειδικότητα: Μεταδιδακτορικός φοιτητής/τρια 

Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στον τομέα της 
δημιουργίας της ψηφιακής εφαρμογής vid maps η οποία θα 
οπτικοποιεί μέσα από 3d function graphs ιδιότυπους 
θεματικούς χάρτες που θα παρουσιάζουν την πολιτισμική 
ταυτότητα των χρηστών όπως περιγράφεται στο DOW του 
COHERE 

Διάρκεια σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Η σύμβαση  θα διαρκέσει έως τις 31/1/2019 με δυνατότητα 
παράτασης έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
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έργου χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος,  

Τρόπος παραλαβής του 
ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα 
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης 
εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω 
πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 7.840 € 
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα 
καταβληθεί τμηματικά σε δύο δόσεις οι οποίες και θα 
αντιστοιχούν στα δύο παραδοτέα του έργου (σχεδιασμός-
πιλοτική εφαρμογή, ολοκλήρωση διορθώσεων και 
παρατηρήσεων). Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό. 

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο Πληροφορικής ή Γεωγραφίας (ενδεικτικά) 

 Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Πληροφορική ή σε 
Πολυτεχνικές Σχολές ή στη Γεωγραφία (ενδεικτικά) 

 Άριστη γνώση Αγγλικής – Άριστο επίπεδο προφορικής και 
γραπτής επικοινωνίας 

 Άριστη γνώση προγραμματισμού / ΗΥ /  

 Ευχέρεια στη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών  

Επιθυμητά προσόντα:  Εμπειρία σε εφαρμογές ψηφιακής χαρτογραφίας 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

Τόπος παροχής έργου: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

4. Ειδικότητα: Πτυχιούχος Η/Υ 

Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Εφαρμογή του αναβαθμισμένου λογισμικού ”DataMiner” το 
οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Geostream (FP7 - 
Research for SMEs programme of the European Commission, 
FP7-SME-2012-315631) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
υπάρχουν στο DOW COHERE, προκειμένου να αντληθούν τα 
δεδομένα της έρευνας σύμφωνα με τα κριτήρια που θα θέσουν 
τα πανεπιστήμια των Newcastle και ΕΚΠΑ. 
Δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την εύρεση του 
υλικού που θα αντληθεί με τη βοήθεια του  ”DataMiner” και θα 
χρησιμοποιηθεί στην έρευνα. 
Μελέτη της βιβλιογραφίας και των υπαρχουσών εφαρμογών για 
τη δημιουργία των ψηφιακών χαρτών vidmaps. Δημιουργία 
portfolio με ψηφιακά δείγματα. 
Δημιουργία της ψηφιακής εφαρμογής vidmaps με συμμετοχή 
στο σχεδιασμό της και στην εξασφάλιση της λειτουργικότητάς 
της. 

Διάρκεια σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Η σύμβαση  θα διαρκέσει έως τις 31/1/2019 με δυνατότητα 
παράτασης έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος,  

Τρόπος παραλαβής του 
ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα 
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης 
εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω 
πράξης. 
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Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 18.290 € 
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα 
καταβληθεί τμηματικά σε τρεις δόσεις με την ολοκλήρωση των 
επιμέρους παραδοτέων. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό. 

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο Η/Υ 

 Διδάκτορας στους Η/Υ  

 Άριστη γνώση Αγγλικής – Άριστο επίπεδο προφορικής και 
γραπτής επικοινωνίας 

 Άριστη γνώση προγραμματισμού / ΗΥ /  

 Εξοικείωση και ικανότητα αξιοποίησης του λογισμικού 
”DataMiner”.  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό ψηφιακών 
εφαρμογών πολιτισμού και πολιτισμικής κληρονομιάς 

Επιθυμητά προσόντα:  Αποδεδειγμένη δεκαετής επαγγελματική εμπειρία στους 
Η/Υ 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή λογισμικού για 
μαθητές σχολικής ηλικίας 

 Συνάφεια του Διδακτορικού με την Γεωγραφική 
εκπαίδευση  

 Εξοικείωση με εφαρμογές ψηφιακής χαρτογραφίας 
 

Τόπος παροχής έργου: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

5. Ειδικότητα: Πτυχιούχος Η/Υ 

Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Αναπροσαρμογή και αναβάθμιση του λογισμικού ”DataMiner” 
το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Geostream (FP7 - 
Research for SMEs programme of the European Commission, 
FP7-SME-2012-315631), σύμφωνα με την περιγραφή και τις 
προδιαγραφές που υπάρχουν στο DOW του COHERE. 

Διάρκεια σύμβασης 
μίσθωσης έργου: 

Η σύμβαση  θα διαρκέσει έως τις 31/3/2017 με δυνατότητα 
παράτασης έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος,  

Τρόπος παραλαβής του 
ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα 
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης 
εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω 
πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 2.500 € 
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα 
καταβληθεί σε μία δόση με την ολοκλήρωση του παραδοτέου. 
Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο 
νόμιμο παραστατικό. 

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο Η/Υ 

 Άριστη γνώση Αγγλικής – Άριστο επίπεδο προφορικής και 
γραπτής επικοινωνίας 

 Άριστη γνώση προγραμματισμού / ΗΥ /  

 Γνώση και προηγούμενη εμπειρία ανάπτυξης του 
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λογισμικού ”DataMiner” 

Επιθυμητά προσόντα:  Αποδεδειγμένη διετής (το ελάχιστο) επαγγελματική 
εμπειρία 

 Εξοικείωση με εφαρμογές ψηφιακής χαρτογραφίας 

Τόπος παροχής έργου: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
1.  Oι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα 
απορρίπτονται από την επιτροπή αξιολόγησης. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαραίτητα 
προσόντα, καλούνται σε συνέντευξη από την προαναφερόμενη επιτροπή. 
 Εν συνεχεία, με την ολοκλήρωσή των συνεντεύξεων, η επιτροπή βαθμολογεί: (α) τις προτάσεις 
ως προς τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα  των υποψηφίων, όπως αυτά 
αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των 
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, και (β) τη συνέντευξη. 
2. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΘΕΣΗ 1 1  Απαραίτητα προσόντα 
 

 60% 

1α Πτυχίο  Βαθμός x 10  

 Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό Βαθμός x 10  

1β Ξένη γλώσσα (Πολύ Καλή) 0  

 Ξένη γλώσσα (Άριστη) 100  

1γ Αποδεδειγμένη γνώση των πακέτων  
SPSS  και NVIVO. Εμπειρία στην 
επεξεργασία στατιστικών δεδομένων 

max 200  

2 Επιθυμητά προσόντα  20% 

2α Εμπειρία στη μελέτη σχολικών 
βιβλίων και χαρτών 

max 100  

2β Εμπειρία στη δημιουργία ασκήσεων 
για ebook 

max 100  

2γ Αποδεδειγμένη σχετική 
επαγγελματική εμπειρία 

max 100  

3 Συνέντευξη 0-200 20% 

ΘΕΣΗ 2 1  Απαραίτητα προσόντα  60% 

1α Πτυχίο  Βαθμός x 10  

 Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό Βαθμός x 10  

1β Ξένη γλώσσα (Πολύ Καλή) 0  

 Ξένη γλώσσα (Άριστη) 100  

1γ Γνώση των πακέτων  SPSS  και NVIVO  max 200  

2 Επιθυμητά προσόντα  20% 

2α Εμπειρία στην επεξεργασία 
στατιστικών δεδομένων που 
σχετίζονται με crowdsource 
πληροφορία. 

max 100  

2α Εμπειρία στη δημιουργία ασκήσεων 5 με max 100  
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για ebook 

2γ Αποδεδειγμένη σχετική 
επαγγελματική εμπειρία 

max 100  

3 Συνέντευξη 0-200 20% 

ΘΕΣΗ 3 1  Απαραίτητα προσόντα  60% 

1α Πτυχίο  Βαθμός x 10  

 Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό Βαθμός x 10  

1β Ξένη γλώσσα (Πολύ Καλή) 0  

 Ξένη γλώσσα (Άριστη) 100  

1γ Εμπειρία στη δημιουργία 
διαδικτυακών ψηφιακών 
εφαρμογών  

200  

2 Επιθυμητά προσόντα  20% 

2α Εμπειρία σε εφαρμογές ψηφιακής 
χαρτογραφίας 

max 100  

2β Αποδεδειγμένη σχετική 
επαγγελματική εμπειρία 

max 100  

3 Συνέντευξη 0-200 20% 

ΘΕΣΗ 4 1  Απαραίτητα προσόντα 
 

 60% 

1α Πτυχίο  Βαθμός x 10  

 Διδακτορικό Βαθμός x 10  

1β Ξένη γλώσσα (Πολύ Καλή) 0  

 Ξένη γλώσσα (Άριστη) 100  

1γ Άριστη γνώση προγραμματισμού  
Η/Υ  
 

max 100  

1δ Εξοικείωση και ικανότητα 
αξιοποίησης του λογισμικού 
”DataMiner” 
 

max 100  

1ε Αποδεδειγμένη εμπειρία στο 
σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών 
πολιτισμού και πολιτισμικής 
κληρονομιάς 

max 100  

2 Επιθυμητά προσόντα  20% 

2α Αποδεδειγμένη δεκαετής 
επαγγελματική εμπειρία στους Η/Υ 
 

max 100  

2β Αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
παραγωγή λογισμικού για μαθητές 
σχολικής ηλικίας 

max 100  

2γ Εμπειρία σε εφαρμογές ψηφιακής 
χαρτογραφίας 

max 100  

2δ Συνάφεια του διδακτορικού με τη 
Γεωγραφική Εκπαίδευση 

max 100  

3 Συνέντευξη 0-200 20% 
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ΘΕΣΗ 5 1  Απαραίτητα προσόντα 
 

 60% 

1α Πτυχίο Η/Υ Βαθμός x 10  

1β Ξένη γλώσσα (Πολύ Καλή) 0  

 Ξένη γλώσσα (Άριστη) 100  

1γ Γνώση προγραμματισμού Η/Υ max 100  

1δ Γνώση και προηγούμενη εμπειρία 
ανάπτυξης του 
λογισμικού”DataMiner” όπως 
περιγράφεται στο DOW του COHERE 

max 200  

2 Επιθυμητά προσόντα  20% 

2α Διετής επαγγελματική εμπειρία max 100  

2β Εμπειρία σε εφαρμογές ψηφιακής 
χαρτογραφίας 

  

3 Συνέντευξη 0-200 20% 

 
3. H Eπιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την έγκριση της επιλογής 
συνεργατών και του πίνακα κατάταξης. 
 
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής 
Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με την οποία εγκρίνεται η επιλογή των συνεργατών και 
ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι δεν έχουν πρόσβαση στα έγγραφα των 
συνυποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ EKΠΑ (στην ηλεκτρονική διαδρομή 
ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης). Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν 
εντός δυο μηνών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 
να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον παρακολουθώντας στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της 
παρούσας πρόσκλησης αν έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών). 
 
Πληροφορίες: τηλ. 210 3688034, Δευτέρα – Τετάρτη και Πέμπτη (11.00 – 17.00) 
  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
Καθηγητής Θ. Σφηκόπουλος 

Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΘΕΣΗ 1 

Ποιοτική έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια γεωγραφίας και στους γεωγραφικούς άτλαντες 

(υλικό που χρησιμοποιείται στο σχολείο) για την Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία προκειμένου 

να εντοπιστεί ο τρόπος που προσεγγίζεται η ευρωπαϊκή  ταυτότητα και η ευρωπαϊκή 

κληρονομιά στο ελληνικό και αγγλικό σχολείο μέσα από το μάθημα της Γεωγραφίας.  

Δημοσίευση στην αγγλική των αποτελεσμάτων της έρευνας σε τόμο του προγράμματος, 

συνέδριο, επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης 

Δημιουργία ασκήσεων για το ebook του έργου 

Θέση 2 

Στατιστική επεξεργασία crowd source πληροφορίας η οποία θα προκύψει μέσα από το 

λογισμικό «DataMiner» το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Geostream 

(geocontentstream.eu) όπως περιγράφεται στο DOW του COHERE μετά από την άντληση 

δεδομένων. Τα κριτήρια για την αναζήτηση θα τεθούν από την επιστημονική ομάδα των 

μουσειολόγων και θα σχετίζονται με τις εφαρμογές που θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του 

έργου. Η ολοκλήρωση της εργασίας προβλέπεται στο τέλος του πρώτου χρόνου του έργου 

δηλαδή τον Ιανουάριο του 2017. 

Δημοσίευση στην αγγλική των αποτελεσμάτων της έρευνας σε τόμο του προγράμματος, 

συνέδριο, επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης 

Δημιουργία ασκήσεων για το ebook του έργου 

Θέση 3 

Συμμετοχή στη δημιουργία εφαρμογής για την απεικόνιση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και 

κληρονομιάς με τίτλο Vid-maps. Πρόκειται για ένα εργαλείο στο οποίο οι μαθητές θα εισάγουν 

στο χώρο (πιθανώς ανάγλυφο) στοιχεία που κατά την άποψή τους συνθέτουν την ευρωπαϊκή 

ταυτότητα και αποτυπώνουν την πολιτισμική κληρονομιά. Το αποτέλεσμα θα είναι 3D function 

graphs που θα αποτυπώνουν τις οντότητες ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούν ιδιότυπους 
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θεματικούς χάρτες απεικόνισης της ευρωπαϊκής κληρονομιάς.  Η ολοκλήρωση της εργασίας 

προβλέπεται στο τέλος του τρίτου έτους του έργου.  

Δημοσίευση στην αγγλική των αποτελεσμάτων της έρευνας σε τόμο του προγράμματος, 

συνέδριο, επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης 

ΘΕΣΗ 4 

Άντληση δεδομένων του λογισμικού «DataMiner» το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

έργου Geostream (geocontentstream.eu) και δημιουργία πλατφόρμας προβολής του υλικού 

όπως περιγράφεται στο DOW του COHERE. Η άντληση θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια 

αναζήτησης που θα τεθούν από την επιστημονική ομάδα των μουσειολόγων και θα σχετίζονται 

με τις εφαρμογές που θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του έργου.  

Μελέτη και συγκέντρωση υλικού για την εφαρμογή Vid-maps. Προσχέδια της εφαρμογής.  

Δημιουργία της εφαρμογής vid-maps και διορθώσεις μετά την πιλοτική της εφαρμογή.  

ΘΕΣΗ 5 

Αναπροσαρμογή και αναβάθμιση του λογισμικού «DataMiner» το οποίο αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο του έργου Geostream (geocontentstream.eu) όπως περιγράφεται στο DOW του 

COHERE. Η αναπροσαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης που θα τεθούν από 

την επιστημονική ομάδα των μουσειολόγων και θα σχετίζονται με τις εφαρμογές που θα 

αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του έργου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
Αθήνα,   …./ …./ …..    

Όνομα        : ………………………………………………………………. 

Επώνυμο   : ………………………………………………………………. 

Δ/νση         : ………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………. 

Ε-mail        : ………………………………………………………………  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

     ΠΡΟΣ ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της με ΑΠ 72377/2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου με τίτλο «Critical 
Heritages (CoHERE): performing and representing Identities in Europe»  

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σάς υποβάλλω αίτηση για την / τις ακόλουθη / ες  
ειδικότητα: 

 

 

        

Ο/Η υποβάλων/-ουσα την πρόταση 

 

 

Σημείωση: Μαζί με την αίτηση πρέπει να συνυποβληθούν: 

Α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
Β) Αντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών που θα είναι ενισχυτικά των κριτηρίων αξιολόγησης 
Γ) Μία σελίδα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στην οποία θα περιγράφεται ο τρόπος που ο υποψήφιος θα 
προσεγγίσει το θέμα της προκήρυξης. 
Δ) Δύο συστατικές επιστολές  
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