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Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραµµατεία ΙΙΕ 

ΤΗΛ.: 210 7273619 

email: iie@eie.gr 

 

Αθήνα, Ηµεροµηνία 31-7-2018 

Αρ.Πρωτ.: 3397  

 

Θέµα: Πλήρωση 5 (πέντε) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. 

Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: µελέτες και ψηφιακές εφαρµογές» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ» 

 

Έχοντας υπ’ όψιν:  

 

1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως 

το άρθρο 30 αυτού  

4. Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

5. Το αρθ. 12 της µε Α.Π.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 

∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς-∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης 

πράξεων» 

6. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής ∆ιορισµών στο ∆ηµόσιο Τοµέα  

7. Το Π.∆. 286/1989 σχετικά µε τον Οργανισµό του ΕΙΕ ως ισχύει και τις σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ. µέχρι 

τη θεσµοθέτηση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας  

8. Την Απ. 11005/08.10.2013 του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 485, Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.) για ∆ιορισµό του Βασίλειου 

Γρηγορίου στη θέση του ∆ιευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ). 

9. Την Απ. 178477/03.11.2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 589, Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.) για την  ανασυγκρότηση 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΙΕ 

10. Την µε Α.Π.ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ 4035/1136/Α2/29.07.2016 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (Κωδικός 

Πρόσκλησης 031) µε τίτλο «∆ΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» 

11. Την από τις 08-09-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της 

ιστορικής έρευνας: µελέτες και ψηφιακές εφαρµογές» και κωδικό MIS 5002357  

12. Tην από 13-10-2017 απόφαση του ∆.Σ. του «ΕΘΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ», µε την οποία 

εγκρίνονται η εκτέλεση της Πράξης µε τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: 
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µελέτες και ψηφιακές εφαρµογές» (MIS 5002357) και η δηµοσιοποίηση Προσκλήσεων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την επιλογή έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης. 

 

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 

να υποβάλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

πλήρωση µίας εκ των 5 (πέντε) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: µελέτες και ψηφιακές εφαρµογές» (MIS 5002357) στο 

«ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ». 

Ακολουθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

Βασίλειος Γρηγορίου 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: µελέτες 

και ψηφιακές εφαρµογές» µε κωδικό ΟΠΣ «5002357», η οποία έχει ενταχθεί στη ∆ράση «Στρατηγική 

Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επιχειρηµατικότητα 

Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηµατοδοτείται από την ΣΑΕ1451 µε κωδικό πράξης ΣΑ 

(ενάριθµο) 2017ΣΕ14510001 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), το «Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, µε το οποίο θα 

συναφθούν συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου ή υποτροφίας (µόνο για την περίπτωση 

µεταπτυχιακών φοιτητών) και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις προς 

πλήρωση θέσεις, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 

 

ΘΕΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται πέντε (5) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα 

απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του «Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» µέσω σύναψης σύµβασης 

εργασίας ορισµένου χρόνου ή σύµβασης µίσθωσης έργου ή υποτροφίας (µόνο για την περίπτωση µεταπτυχιακών 

φοιτητών), στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. 

Αναλυτική περιγραφή των θέσεων µε τον αντίστοιχο κωδικό κάθε θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του 

Παραρτήµατος. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το αντικείµενο που θα αναλάβει κάθε συνεργάτης που θα προσληφθεί στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήµατος για κάθε θέση. 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειµένου κάθε θέσης θα αποτυπωθεί στις συµβάσεις που θα συναφθούν 

µεταξύ του «Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών» και του προσωπικού που θα επιλεγεί. 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραχθέντος έργου του κάθε συνεργάτη θα πιστοποιείται µε βεβαίωση 

παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης. 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

Οι συνολικές αµοιβές του έκτακτου προσωπικού θα διαµορφωθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική 

νοµοθεσία και θα είναι ανάλογες των προσόντων των υποψηφίων που θα επιλεγούν και της διάρκειας απασχόλησής 

τους και µέχρι του ύψους του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Πράξης. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

Η εκτιµώµενη χρονική διάρκεια των συµβάσεων που θα συναφθούν µεταξύ του «Εθνικού Ιδρύµατος 

Ερευνών/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών» και του προσωπικού που θα επιλεγεί παρατίθεται στον Πίνακα του 

Παραρτήµατος για κάθε µία από τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης. 

Οι συµβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισµό µετά από απόφαση του ∆.Σ. 

του «Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» και εφόσον υπάρχει η απαιτούµενη πίστωση στην Πράξη, χωρίς τη διενέργεια 

νέας Πρόσκλησης, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της Πράξης. 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του «Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών», 

στη διεύθυνση Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι ενδιαφερόµενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι µόνιµοι κάτοικοι της χώρας, να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και 

να διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται ανά θέση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Βασικά στοιχεία των θέσεων της 

Πρόσκλησης».  
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Σηµειώνεται ότι τα προσόντα χωρίζονται σε «Απαραίτητα» - που αποτελούν προϋπόθεση για να 

προχωρήσει µια υποψηφιότητα σε αξιολόγηση βάσει των αναλυτικών κριτηρίων – και σε «Επιθυµητά» που θα 

ληφθούν επίσης  υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγµατοποιείται µετά από βαθµολόγηση των αιτήσεων 

υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ως προς τα κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

«Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας». 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόµενου θα πρέπει να εµπεριέχονται τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• Αίτηση υποψηφιότητας µε αναφορά στον κωδικό της θέσης (Υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 

• Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύµατα 

της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό 

αναγνώρισης. 

• Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται µε τη σταδιοδροµία του υποψηφίου (π.χ. βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις σπουδών σε περίπτωση µεταπτυχιακών φοιτητών, δηµοσιεύσεις κ.λπ.).  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 

τριάντα µία (31) ηµερολογιακών ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο µέχρι 

τις 31/08/2018 και ώρα 15.00.  

Η υποβολή αιτήσεων µπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση iie@eie.gr είτε αυτοπροσώπως, είτε 

µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου, είτε ταχυδροµικά στην διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 

Αθήνα, υπόψη Γραµµατείας ΙΙΕ µε την ένδειξη: “Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ µε κωδικό θέσης [κωδικος]” (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του 

Παραρτήµατος) και να είναι διαθέσιµοι για ενδεχόµενη ατοµική συνέντευξη. Αντικατάσταση της αίτησης ή 

διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα θα 

απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και δε θα αξιολογούνται. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της αίτησης, θα 

ληφθεί υπ’ όψιν η ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης και όχι η ηµεροµηνία αποστολής. Ελλιπείς αιτήσεις και 

αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, 

είτε στο βιογραφικό σηµείωµα, αλλά δεν τεκµηριώνονται µε την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα 

ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα µοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην/ον αντίστοιχη/ο 

υπεύθυνη/ο επικοινωνίας που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας» 

ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση iie@eie.gr.  

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει οριστεί σύµφωνα 

µε σχετική Απόφαση του ∆.Σ. του «Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» και αποτελείται από 3 τακτικά και 3 

αναπληρωµατικά µέλη. Επί ποινή απορρίψεως της αίτησης υποψηφιότητας, δεν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιονδήποτε υποψήφιο.  

Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής και όλα τα απαιτούµενα για την 

κάθε θέση της πρόσκλησης προσόντα δεν βαθµολογείται και απορρίπτεται. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους από το ∆.Σ. του «Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα (www.eie.gr). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

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 το «Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών»,  

B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατοµικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - 

βαθµολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών µετά από έγγραφη αίτησή τους που υποβάλουν 

προς το «Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών» 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 ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλονται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω 

εξουσιοδοτηµένου προσώπου, είτε µέσω ταχυδροµείου, είτε µέσω ταχυµεταφορέα. Στις περιπτώσεις των δύο 

τελευταίων τρόπων 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, τα µέλη της οποίας δεν επιτρέπεται να έχουν 

σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η σύναψη συµβάσεων θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Πρόσκληση της ∆ράσης «Στρατηγική 

Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και την Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: µελέτες και ψηφιακές εφαρµογές Τίτλος Πράξης» 

(MIS 5002357) 

2. Για τους ενδιαφεροµένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (προπτυχιακής και 

µεταπτυχιακής) αποτελούν απαιτούµενο ή συνεκτιµώµενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από 

ιδρύµατα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Πράξης και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί 

σύµφωνα µε την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση δύναται να πραγµατοποιηθεί µε την επιλογή - 

βάσει βαθµολογίας/µοριοδότησης - άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγµένο πίνακα κατάταξης. 

3. Κατά την υπογραφή συµβάσεων µε τους συνεργάτες που θα επιλεγούν από την παρούσα διαδικασία, θα 

ζητηθούν τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη νοµοθεσία π.χ. Αντίγραφο Ποινικού 

Μητρώου, Ασφαλιστική / Φορολογική Ενηµερότητα κ.λπ.  

4. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

εξασφαλίσει επαρκή αναβολή ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. 

5. Επισηµαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να µαταιωθεί, χωρίς έκαστος 

υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του «Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών». 

6. Η συµµετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

7. H παρούσα Πρόσκληση θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του «Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» 

(www.eie.gr) και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

8. Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών θα παραµείνει κλειστό από 13 έως και 17 Αυγούστου 2018. Κατά το διάστηµα 

αυτό οι αιτήσεις γίνονται δεκτές µόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση iie@eie.gr.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης 

Α/

Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΕΝΑΡΞΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ (µήνες) 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Θέσεις Μεταδιδακτορικών Συνεργατών 

1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ  

7 

Βυζαντινολόγος 

- θεολόγος 

Μελέτη και επεξεργασία 

αγιολογικών κειµένων 

Ύστερης Βυζαντινής 

Περιόδου για τον 

εµπλουτισµό βάσης 

δεδοµένων. 

1. ∆ιδακτορικός τίτλος στη Βυζαντινή 

ή Μεταβυζαντινή Ιστορία ή 

Αρχαιολογία. 

2. Πτυχίο Θεολογικής Σχολής. 

3. Γνώση Αγγλικής, Γαλλικής, Ρωσικής 

και Σερβικής γλώσσας. 

4. Συµµετοχή σε τουλάχιστον ένα 

ερευνητικό έργο ψηφιοποίησης 

πολιτιστικού περιεχοµένου σχετικά 

µε την Βυζαντινή Ιστορία. 

 

1. Επαγγελµατική εµπειρία στη µελέτη 

κειµένων σχετικών µε το αντικείµενο 

της Αγιολογίας. 

2. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και 

ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικές 

µε την Αγιολογία. 

Οκτώβριος 

2018 

ΣΕΟΧ έως 14 µήνες 

ηµιαπασχόλησης  

(ΙΠΑ 7 α/µήνες) µε 

δυνατότητα 

τροποποίησης/παρά

τασης   

∆ιδάκτορας 

2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ 

11 

Αρχαιολόγος 

βυζαντινολόγος 

Μεταγραφή και 

αποδελτίωση αθωνικών 

εγγράφων και 

καταχώρηση των 

στοιχείων σε ηλεκτρονική 

βάση δεδοµένων. 

1. ∆ιδακτορικός τίτλος στη Βυζαντινή 

Αρχαιολογία.  

2. Τεκµηριωµένα άριστη γνώση 

Ελληνικής Παλαιογραφίας. 

3. Συµµετοχή σε ερευνητικά έργα 

σχετικά µε την ιστορία του Αγίου 

Όρους. 

4. Άριστη γνώση Αγγλικής και 

Γαλλικής γλώσσας. 

1.  Συµµετοχή σε έργα ψηφιοποίησης 

µεταβυζαντινών εγγράφων και 

καταγραφής τους σε βάση 

δεδοµένων. 

2.   Γνώση Γερµανικής γλώσσας. 

3.   Τεκµηριωµένη εµπειρία στη µελέτη  

και ανάλυση πρωτογενούς αρχειακού 

υλικού αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. 

Οκτώβριος 

2018 

ΣΕΟΧ έως 11 µήνες 

(ΙΠΑ 11 α/µήνες)  

µε δυνατότητα 

τροποποίησης/παρά

τασης   

∆ιδάκτορας  

Θέσεις Επιστηµονικών Συνεργατών 

1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ 

31 

Web Developer Σχεδιασµός και 

υλοποίηση της πιλοτικής 

εφαρµογής στις ΨΑΕ 

(υπό εκπόνηση 

«Προσωπογραφία του 

ελληνο-βενετικού κόσµου 

13ος-17ος αι.»), σε 

συνεργασία µε τον 

σύµβουλο ΨΑΕ 

1. Πτυχίο ΑΕΙ στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, στον προγραµµατισµό 

ή στον ευρύτερο τοµέα του web 

development. 

2. Επαγγελµατική εµπειρία στην 

ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων και 

εφαρµογών µε αντικείµενο τον 

πολιτισµό. 

 

 

1.   Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές µε 

τις ΨΑΕ αντικείµενο. 

2.   Πολύ καλή γνώση βάσεων mySQL  

και SQL Server 

3.   Πολύ καλή γνώση διαδικτυακών 

τεχνολογιών php, java, javascript, 

asp.net, CSS3 και HTML5 και 

κάποιων frameworks (π.χ. Symfony, 

Angular). 

Οκτώβριος 

2018 

Σύµβαση 

Μίσθωσης Έργου 

έως 6 µήνες 

ηµιαπασχόλησης  

(ΙΠΑ 3 α/µήνες) µε 

δυνατότητα 

τροποποίησης/ 

παράτασης   

Κάτοχος πτυχίου 

ή µεταπτυχιακού 

τίτλου 
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Α/

Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΕΝΑΡΞΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ (µήνες) 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ 

37 

Φωτογράφος Ψηφιακή φωτογράφηση 

εικονογραφηµένων 

βυζαντινών χειρογράφων 

και ψηφιοποίηση 

µικροταινιών 

χειρογράφων  

1. ∆ίπλωµα σπουδών Φωτογραφίας. 

2.  Επαγγελµατική εµπειρία στην 

έγχρωµη ψηφιακή φωτογράφηση 

περγαµηνών και χαρτώων 

χειρογράφων κωδίκων και 

εγγράφων. 

3. Επαγγελµατική εµπειρία στην 

ψηφιοποίηση α/µ µικροταινιών 

χειρογράφων. 

4. Συµµετοχή σε έργα ψηφιοποίησης 

βιβλιακού υλικού. 

 

- 
Οκτώβριος 

2018 

Σύµβαση µίσθωσης 

έργου διάρκειας 9 

µηνών (ΙΠΑ 3 

α/µήνες) µε 

δυνατότητα 

τροποποίησης/ 

παράτασης   

Επαγγελµατίας 

διπλωµατούχος 

φωτογράφος. 

Θέσεις Υποτρόφων / Υποψηφίων ∆ιδακτόρων/Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ 

14 
Υποψήφιος 

∆ιδάκτωρ 

Συγκέντρωση και µελέτη 

φιλολογικών και 

επιγραφικών µαρτυριών, 

αποδελτίωση 

αρχαιολογικών θέσεων 

1. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

στην αρχαία ιστορία ή στην 

αρχαιολογία, µε έµφαση κατά 

προτίµηση στον βορειο-ελλαδικό 

χώρο 

2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

1. Καλή γνώση τουρκικής γλώσσας ή 

και γερµανικής γλώσσας.  

2. Εµπειρία διδακτορικής έρευνας 

τουλάχιστον 1 έτους. 

3. Επαγγελµατική εµπειρία συµµετοχής 

σε ερευνητικά έργα µε αρχαιογνωστικό 

αντικείµενο. 

4. Εµπειρία συµµετοχής σε 

αρχαιολογικές ανασκαφές 

Οκτώβριος 

2018 

Σύµβαση 

υποτροφίας έως 6 

µήνες (ΙΠΑ 6 

α/µήνες) µε 

δυνατότητα 

τροποποίησης/ 

παράτασης   

Υποψήφιος 

∆ιδάκτωρ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας 

Α

/

Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

(%) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Θέσεις Μεταδιδακτορικών Συνεργατών    

1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ 

7 

1. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια 

σχετικές µε την Αγιολογία 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ιστορία  των Ορθόδοξων 

Εκκλησιών. 

3. Γνώση Αγγλικής, Γαλλικής, Ρωσικής και Σερβικής γλώσσας. 

50% 1. Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη 

µελέτη της Ιστορίας των Ορθοδόξων Εκκλησιών. 

10% Ελεωνόρα 

Κουντούρα 

Γαλάκη 

∆ιευθύντρια 

Ερευνών 

30% 

20% 

2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ 

11 
1. Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον σχεδιασµό, 

υλοποίηση και χρήση βάσεων δεδοµένων βυζαντινού και 

µεταβυζαντινού αρχειακού περιεχοµένου. 

2. Εµπειρία στη µελέτη και ανάλυση πρωτογενούς αρχειακού 

υλικού. 

3. Ιστορική και αρχαιολογική ερευνητική εµπειρία σχετική µε 

τον βυζαντινό µοναχισµό. 

4. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σχετικές µε αθωνικά έγγραφα 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

50% 1. Καλή γνώση Γερµανικής γλώσσας. 

2. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις αρχαιολογικού 

µοναστηριακού περιεχοµένου. 

 

 

15% 

10% 

 

Ζήσης 

Μελισσάκης 

Κύριος Ερευνητής 20% 

20% 

10% 

Θέσεις Επιστηµονικών Συνεργατών 
 

1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ 

31 
1.       Επαγγελµατική εµπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών 

τόπων και εφαρµογών µε αντικείµενο τον Πολιτισµό. 

2.       Συµµετοχή τουλάχιστον σε ένα έργο έρευνας και 

εκπαίδευσης σχετικό µε τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές 

Επιστήµες (ΨΑΕ). 

 

60% 

 

40% 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές µε τις ΨΑΕ 

αντικείµενο 

2. Πολύ καλή γνώση βάσεων mySQL και SQL Server 

3. Πολύ καλή γνώση διαδικτυακών τεχνολογιών php, 

java, javascript, asp.net, CSS3 και HTML5 και 

κάποιων frameworks (π.χ. Symfony, Angular).  

4. Παρουσίαση υποψηφίου σε συνέντευξη όπου θα 

αξιολογηθεί το προτεινόµενο για την υλοποίηση του 

έργου σχέδιο. 

10% 

 
Ευαγγελινή 

Μάρκου 

Κύρια Ερευνήτρια 

Ζήσης 

Μελισσάκης  
Κύριος Ερευνήτής 

Γεράσιµος 

Μέριανος   

Κύριος Ερευνητής 

15% 

20% 

 

10% 
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Α

/

Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

(%) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ 

37 

1. Προηγούµενη εµπειρία εργασίας φωτογράφησης σε 

περιβάλλον ιστορικής βιβλιοθήκης µε πολύτιµα βιβλία 

ιδιαίτερων απαιτήσεων στον χειρισµό τους λόγω 

προχωρηµένης φθοράς. 

2. Τεκµηριωµένη γνώση ψηφιακής οργάνωσης και διαχείρισης 

φωτογραφικών συλλογών. 

3. Εµπειρία στη φωτογράφηση µουσειακών αντικειµένων. 

40% 

 

 

 

40% 

 

20% 

1. Παρουσίαση υποψηφίου σε συνέντευξη όπου θα 

παρουσιαστεί δείγµα εργασίας σχετικής µε το 

αντικείµενο του έργου 

15% Ζήσης 

Μελισσάκης  

Κύριος Ερευνήτής 

 

Θέσεις Υποτρόφων / Υποψηφίων ∆ιδακτόρων / Μεταπτυχιακών φοιτητών 

1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ 

14 

1. Γνώση τουρκικής γλώσσας ή και γερµανικής γλώσσας.  

2. Εµπειρία διδακτορικής έρευνας τουλάχιστον 1 έτους.  

3. Επαγγελµατική εµπειρία συµµετοχής σε ερευνητικά έργα µε 

αρχαιογνωστικό αντικείµενο. 

50% 1. Εµπειρία συµµετοχής σε αρχαιολογικές ανασκαφές 10% Γαβριέλλα 

Παρισάκη 

Κύρια Ερευνήτρια 
 

25% 

25% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγµα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ΠΡΟΣ την Γραµµατεία Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών  

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,116 35 Αθήνα  

 

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος εξωτερικού συνεργάτη ΘΕΣΗ …. (ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ …) για τη συµµετοχή στο έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ -MIS 5002357» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ:  

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

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

Αρ. Αστυνοµ. ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου:………………………………………………  

Α.Φ.Μ.:……………………………………………………………………………………….........  

∆ιεύθυνση κατοικίας:………………………………………………………………………………  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:………………………………………………………………………….. 

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου:……………………………………….............................  

 

Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποδέχοµαι πλήρως τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλω υποψηφιότητά για τη συµµετοχή στο 

ερευνητικό έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: µελέτες και ψηφιακές εφαρµογές MIS 5002357». Συµφωνώ στη δηµοσιοποίηση στοιχείων της 

αξιολόγησης της υποψηφιότητάς µου στην ιστοσελίδα του ΕΙΕ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή όπου αλλού απαιτηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης. 

Συνηµµένα υποβάλλονται:  

1. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα  

2. Αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών  

3. Βεβαιώσεις απασχόλησης/προϋπηρεσίας  

4. Άλλα δικαιολογητικά 

              Ηµεροµηνία  

      Ο/η αιτούµενος/µενη 

                [Υπογραφή]  

   [Ονοµατεπώνυµο ολογράφως] 

ΑΔΑ: Ω0ΦΕ469ΗΕΠ-93Ω
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