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Αθήνα,  21/01/2014 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου   
στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου με τίτλο «Επιγραφές και νομίσματα: 

Nέα τεκμήρια για την αρχαία Μακεδονία» (InCoMac- ΑΡΙΣΤΕΙΑ) 

 

To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), ενδιαφέρεται να επιλέξει 

τρεις (3) συνεργάτες για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιγραφές και νομίσματα: Nέα 

τεκμήρια για την αρχαία Μακεδονία» (InCoMac 1104). Το έργο  υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης 

"ΑΡΙΣΤΕΙΑ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς 

πόρους. Η συνεργασία θα γίνει με σύναψη Σύμβασης Έργου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 30/01/2014, 

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kera@eie.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 

11635 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, με ένδειξη της θέσης για 

την οποία ενδιαφέρονται και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Για περισσότερες 

πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα  Σοφία Κρεμύδη, επιστημονική 

υπεύθυνη του έργου (sophiakr@eie.gr ) ή στη Γραμματεία του Τομέα  (τηλ. 210 7273673). 

 

Τα καθήκοντα, τα απαιτούμενα και τα επιθυμητά προσόντα αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Θέση  Ι : Ένας Προγραμματιστής, με ειδίκευση στην πολιτισμική πληροφορική 
 

Ειδικό αντικείμενο σύμβασης έργου:  

Τα καθήκοντα στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και μοντελοποίηση των 

δεδομένων και της δομής του ψηφιακού συστήματος διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου για το τμήμα  

των ενεπίγραφων μνημείων, σε στενή συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα του έργου. Ο/Η 

συνεργάτης/τιδα θα  παραμετροποιήσει το λογισμικό σύμφωνα με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές, 

θα το εγκαταστήσει σε εξυπηρετητή (server) του Ινστιτούτου και θα κατασκευάσει τη διαδικτυακή 
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διεπαφή με την οποία θα γίνεται η καταγραφή των δεδομένων και θα εκπαιδεύσει τον πρώτο πυρήνα των 

χρηστών στη καταχώρηση των δεδομένων και στη διαχείριση του συστήματος.  

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Ιστορίας -Αρχαιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 

� Μεταπτυχιακός τίτλος σε πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. 

� Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

� Γνώσεις πληροφορικής, προγραμματισμού και μοντελοποίησης αρχαιολογικών-πολιτιστικών 

δεδομένων. 

 Προαπαιτούμενη εμπειρία: 

� Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε έργα ψηφιακών εφαρμογών. 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

� Συμμετοχή σε έργα έρευνας 

� Διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις 

Διάρκεια: Εκτιμάται ότι η συνολική απασχόληση που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης δεν θα 

ξεπερνά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου, ήτοι την 27/09/2015, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου.   

 

 

Θέση ΙΙ. Ένας Προγραμματιστής, με ειδίκευση στην πολιτισμική πληροφορική 

 

Ειδικό αντικείμενο σύμβασης έργου:  

Τα καθήκοντα στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση των 

δεδομένων και της δομής του ψηφιακού συστήματος διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου για το τμήμα  

των νομισμάτων, σε στενή συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα του έργου. Ο/Η συνεργάτης/τιδα θα  

παραμετροποιήσει το λογισμικό σύμφωνα με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές, θα το εγκαταστήσει σε 

εξυπηρετητή (server) του Ινστιτούτου και θα κατασκευάσει τη διαδικτυακή διεπαφή με την οποία θα 

γίνεται η καταγραφή των δεδομένων και θα εκπαιδεύσει τον πρώτο πυρήνα των χρηστών στη 

καταχώρηση των δεδομένων και στη διαχείριση του συστήματος.  

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Ιστορίας -Αρχαιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 

� Μεταπτυχιακός τίτλος σε πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. 

� Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

� Γνώσεις πληροφορικής, προγραμματισμού και μοντελοποίησης αρχαιολογικών-πολιτιστικών 

δεδομένων. 

Προαπαιτούμενη εμπειρία: 

� Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε έργα ψηφιακών εφαρμογών. 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

� Συμμετοχή σε έργα έρευνας 

� Διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις 

Διάρκεια: Εκτιμάται ότι η συνολική απασχόληση που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης δεν θα 

ξεπερνά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου, ήτοι την 27/09/2015, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου.   
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Θέση ΙΙΙ. Ένας φωτογράφος  
 

Ειδικό αντικείμενο σύμβασης έργου:  

Τα καθήκοντα στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνουν τη φωτογράφηση και επεξεργασία αρχαίων 

νομισμάτων (περίπου 1.000), που βρίσκονται σε μουσεία και αρχαιολογικές συλλογές  στη Μακεδονία. 

Επιπλέον, περιλαμβάνουν την επεξεργασία των ήδη συγκεντρωμένων ψηφιακών φωτογραφιών, περίπου 

1000 νομισμάτων. 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Φωτογραφίας 

� Μεταπτυχιακές σπουδές στη φωτογραφία ή τις οπτικοακουστικές τέχνες 

� Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

� Συμμετοχή στην προετοιμασία, επεξεργασία και επιμέλεια φωτογραφιών για εκδόσεις.  

Προαπαιτούμενη εμπειρία: 

� Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στη φωτογράφηση έργων τέχνης και μικροτεχνίας.  

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

� Πραγματοποίηση ατομικών εκθέσεων ή συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας 

� Διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις 

Διάρκεια: Εκτιμάται ότι η συνολική απασχόληση που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης δεν θα 

ξεπερνά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου, ήτοι την 27/09/2015, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου.   

 

Επισημαίνεται επίσης ότι, για τους άνδρες υποψηφίους, απαραίτητη είναι είτε η εκπλήρωση των 

στρατιωτικών τους υποχρεώσεων είτε, εναλλακτικά, η νόμιμη απαλλαγή ή η εξασφάλιση αναβολής για το 

χρονικό διάστημα της σύμβασης. 

 

Κατάταξη υποψηφίων: 

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από αξιολόγηση των 

αιτήσεων των υποψηφίων. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων 

μορφωτικού επιπέδου και εργασιακής εμπειρίας που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 

«Απαραίτητα προσόντα» και «Προαπαιτούμενη εμπειρία» και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν 

διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των 

ακόλουθων κριτηρίων: 

1. Σπουδές  50% 

2. Εμπειρία 40% 

3. Ξένες γλώσσες 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή 

τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στα αντικείμενα που προσδιορίζονται στην παρούσα 

ανακοίνωση. Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί ποσοτικά και ποιοτικά ως προς τη διάρκειά της και τη 

συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Σε ό,τι αφορά τις σπουδές, θα αξιολογηθούν η 

συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, το επίπεδο των 

σπουδών και η βαθμολογία των πτυχίων. Τέλος, για τις ξένες γλώσσες θα βαθμολογηθεί η γνώση και το 
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επίπεδο γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών αυτών, πέρα από τις ελάχιστες απαιτούμενες. Γνωστοποιείται 

ότι για την τελική επιλογή υποψηφίων με την ίδια συνολική βαθμολογία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά 

προτεραιότητας των κατατεθειμένων αιτήσεων των υποψηφίων. 

Εάν το θεωρήσει απαραίτητο, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να καλέσει τους επικρατέστερους 

υποψηφίους σε συνέντευξη. 

 

Ανακοίνωση αποτελέσματος: 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα αναρτήσει τον πίνακα κατάταξης των 

υποψηφίων στον ιστότοπο του ΕΙΕ στο διαδίκτυο και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό επιλογής, το οποίο 

θα αναρτηθεί επίσης στον ίδιο ιστότοπο. Τυχόν αναμόρφωση του πίνακα βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου 

συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων από το φορέα. 

 

Ενστάσεις: 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία επτά (7) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του πίνακα 

κατάταξης. Η ένσταση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Ιστορικών 

Ερευνών του Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στην παραπάνω διεύθυνση. Οι εμπρόθεσμες ενστάσεις εξετάζονται 

τελεσίδικα από το ΕΙΕ εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας 

υποβολής. 

 

  

 

 

 

Ο Διευθυντής ΙΙΕ -ΕΙΕ 

Δρ. Ταξιάρχης Κόλιας 


