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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 8125/2020 

Μυτιλήνη, 15/04/2020 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«DIGIARC - ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου «DigiArc - Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδας – Κύπρου : Διάσωση και ανάδειξη της 
Μεσαιωνικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς στην νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου με Κωδ. 
MIS 5031156 και κωδικό ΕΛΚΕ 70505 (πρώην 3052) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή 
Χρήστο-Νικόλαο Αναγνωστόπουλο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδος και της Κύπρου, 
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν: 
 
1. Τις διατάξεις του ν.4310/2017 Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  
4. Την υπ’ αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018 «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ.ΥΟΔΔ). 
5. Την υπ’ αριθμ. 8460/12.09.2018 απόφαση της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον 
καθορισμό των Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 4392/02.10.2018 τ. Β’). 
6. Την από  14.01.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του προϋπολογισμού 
του έργου, (ΑΔΑ: ΩΞΣΧ469Β7Λ-5Μ8).  
7. Την από 05.03.2020 και αριθμό πρωτοκόλλου 2883/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ 
ΩΣΔ0469Β7Λ-Μ1Δ και α/α καταχώρησης 1149332/2020.  
8. Την από 29.10.2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή 
Αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ΑΔΑ: 60ΩΥ469Β7Λ-
ΓΩΕ). 
9. Την από 14.04.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα 
διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Γ7Φ469Β7Λ-Ν36). 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη οκτώ 
(8) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου 
έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα 
παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι 
απαιτούμενα. 
 
ΘΕΣΗ 1  – ΕΝΑΣ/ ΜΙΑ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος/Σχολής Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβ/ντος ή άλλου 
συναφούς αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ      [απαιτούμενο]  
 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Επιστήμης ή 
Διαχείρισης, ή άλλου συναφούς αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ     [απαιτούμενο]  
 

 Τουλάχιστον Καλή Γνώση (Β2) της Αγγλικής γλώσσας   [μέγιστη βαθμολογία: 10]  
o Καλή Γνώση (Β2)       [5] 
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1)      [7,5]  
o Άριστη γνώση (Γ2/C2)      [10] 

 

 Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη συλλογή και 
ανάλυση δεδομένων πεδίου με την χρήση ειδικού τοπογραφικού εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων laser scanners, διατάξεων αποτύπωσης και χαρτογράφησης 
δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και τεχνικών γεωπληροφορικής και 
επεξεργασίας των δεδομένων που θα προκύψουν με ειδικά λογισμικά που αφορούν τις 
παραπάνω τεχνολογίες       [μέγιστη βαθμολογία: 30]  

o Εμπειρία έως και ένα (1) έτος      [10] 
o Εμπειρία από ένα (1) έως και δύο (2) έτη     [20] 
o Εμπειρία άνω των δύο (2) ετών      [30] 

 

 Εμπειρία στην συγγραφή επιστημονικών εργασιών ή/ και τεχνικών εκθέσεων με έμφαση στην 
συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων πεδίου   [μέγιστη βαθμολογία: 20]  

o Έως δεκατέσσερεις (14) επιστημονικές εργασίες ή/ και τεχνικές εκθέσεις  
         [10]  

o Δεκαέξι (16) και άνω επιστημονικές εργασίες ή/ και τεχνικές εκθέσεις  
         [20]  

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με 
την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 82/29.10.2019). Στη Συνέντευξη 
αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα παρουσίασης της 
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σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και των 
προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου αυτής, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη 
Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.   [μέγιστη βαθμολογία: 40] 
 
Το έργο αφορά στη συμμετοχή στο ΠΕ 3.2 «Μελέτες καταγραφής και αποτύπωσης των Μνημείων με 
ηλεκτρονικά μέσα» και ειδικότερα στις παρακάτω εργασίες: 
1. Περιμετρική σάρωση των μνημείων 
2. Περιμετρική φωτογράφιση των μνημείων 
3. Συναρμογή σαρώσεων και προσανατολισμός στο σύστημα ΕΓΣΑ’ 87 
4. Επεξεργασία του νέφους σημείων από θόρυβο (φυλλώματα, δένδρα, θάμνοι, λοιπή 

βλάστηση, διάφορα αντικείμενα, οχήματα, άτομα κτλ). 
5. Καθορισμός συστημάτων αναφοράς (π.χ. αριθμός Α) 
6. Κατάτμηση του ενιαίου νέφους σημείου σε Α διαφορετικά υπο-αρχεία  
7. Ένθεση εξωτερικών φωτογραφιών και προσαρμογή στα επιμέρους νέφη σημείων  
8. Δημιουργία τρισδιάστατου πλέγματος (3D mesh)  
9. Εξαγωγή Α ορθοφωτογραφιών (φωτογραφίες χωρίς παραμόρφωση από ψηλά)  
10. Διαχείριση αρχείων ώστε να είναι επεξεργάσιμα στην τελική τους μορφή  
 
Για την υλοποίηση του παραπάνω φυσικού αντικειμένου είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία 
του/της ερευνητή/ τριας στην περιοχή της Ρόδου, της Χάλκης (περιοχή καταγραφής και αποτύπωσης) 
και στο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη για την επεξεργασία των δεδομένων.    
 
Tο κόστος θέσης θα ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα ενός χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ  
(31.350,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η διάρκεια της σύμβασης θα 
είναι για έως έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης 
ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου. 
 
ΘΕΣΗ 2 – ΕΝΑ/ ΜΙΑ (1) EΙΔΙΚΟΣ/Η ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ 
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΣΩ ΜΗ-ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (DRONES) ΚΑΙ LASER SCANNING 

 Δίπλωμα Μηχανικού Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ   [απαιτούμενο]  

 

 Δίπλωμα χειριστή ΣμηΕΑ κατηγοριών Α, Β και C εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας         [απαιτούμενο] 

 

 Τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της  αγγλικής γλώσσας   [μέγιστη βαθμολογία 10]  
o Καλή γνώση (Β2)       [5] 
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1)       [7,5]  
o Άριστη Γνώση (Γ2/C2)       [10] 

 

 Eκτεταμένη εμπειρία στην χρήση εναέριων μη-επανδρωμένων σκαφών και laser scanning για 
την τοπογραφική αποτύπωση και χάραξη δομημένου περιβάλλοντος    
        [μέγιστη βαθμολογία: 30]  

o Εμπειρία έως και πέντε (5) έτη      [10] 
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o Εμπειρία από πέντε (5) έως κα δέκα (10) έτη     [20] 
o Εμπειρία άνω των δέκα (10) ετών      [30] 
 

 Γνώση των παρακάτω λογισμικών, τα οποία αφορούν την δημιουργία 3D μοντέλων από 
αεροφωτογραφίες, φωτογραμμετρία για drone mapping, δημιουργία μοντέλων point cloud 
από διεργασίες laser scanning, δημιουργία 3D μοντέλων από μοντέλα point cloud, και 
τεχνικές γεωπληροφορικής      [μέγιστη βαθμολογία: 20] 

o Bentley ContextCapture       [5] 
o Pix4D Mapper        [5] 
o FARO Scene         [4] 
o 3D Systems Geomagic       [4] 
o Spectra Precision Survey Office, Trimble Business Center και Trimble Realworks 

         [2] 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με 
την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 82/29.10.2019). Στη Συνέντευξη 
αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα παρουσίασης της 
σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και των 
προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου αυτής, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη 
Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.   [Μέγιστη βαθμολογία: 40] 
 
Το έργο αφορά στη συμμετοχή στο ΠΕ 3.2 «Μελέτες καταγραφής και αποτύπωσης των Μνημείων με 
ηλεκτρονικά μέσα» και στις παρακάτω εργασίες: 
1. Περιμετρική σάρωση των μνημείων μέσω ΣμηΕΑ 
2. Περιμετρική φωτογράφιση των μνημείων  
3. Συναρμογή σαρώσεων και προσανατολισμός στο σύστημα ΕΓΣΑ’ 87 
4. Επεξεργασία για αφαίρεση θορύβου (φυλλώματα, δένδρα, θάμνοι, λοιπή βλάστηση, 
 διάφορα αντικείμενα, οχήματα, άτομα κτλ) και συνένωση με νέφη σημείων 
5. Καθορισμός συστημάτων αναφοράς  
6. Ένθεση εξωτερικών φωτογραφιών και προσαρμογή στα επιμέρους νέφη σημείων  
7. Δημιουργία τρισδιάστατου πλέγματος (3D mesh)  
8. Εξαγωγή ορθοφωτογραφιών (φωτογραφίες χωρίς παραμόρφωση από ψηλά)  
9. Διαχείριση αρχείων ώστε να είναι επεξεργάσιμα στην τελική τους μορφή  
 
Για την υλοποίηση του παραπάνω φυσικού αντικειμένου είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία 
του/της συνεργάτη/ιδας στην περιοχή της Ρόδου, της Χάλκης (περιοχή καταγραφής και αποτύπωσης) 
και στο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, για την επεξεργασία των δεδομένων.    
 
Το κόστος θέσης θα ανέρχεται έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (11.400,00€), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 
τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης ανάλογα με τις 
ανάγκες του Έργου. 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 9ΗΓΤ469Β7Λ-ΦΧΞ



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«DIGIARC - ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΘΕΣΗ 3 – ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ   [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ   [απαιτούμενο]  

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου  [Βαθμός: 10] 

 Τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της  αγγλικής γλώσσας   [μέγιστη βαθμολογία 10]  
o Καλή γνώση (Β2)       [5] 
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1)       [7,5]  
o Άριστη Γνώση (Γ2/C2)       [10] 

 Εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση ή/και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή 
αυτοχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ερευνητικών ή αναπτυξιακών και επιμορφωτικών 
Έργων        [μέγιστη βαθμολογία: 40] 

o Εμπειρία έως και δώδεκα (12) μήνες     [10] 
o Εμπειρία από δώδεκα (12) έως και τριάντα έξι (36) μήνες  [20] 
o Εμπειρία από τριάντα έξι (36) έως εξήντα (60) μήνες   [30] 
o Εμπειρία άνω των εξήντα (60) μηνών     [40] 

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με 
την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 82/29.10.2019). Στη Συνέντευξη 
αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα παρουσίασης της 
σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και των 
προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου αυτής, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη 
Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.   [Μέγιστη βαθμολογία: 40] 
 
Το έργο αφορά στη συμμετοχή στο ΠΕ 1.2 «Συντονισμός και Διαχείριση του έργου» και στις παρακάτω 
εργασίες: 

 Διαχείριση – παρακολούθηση του έργου. 

 Οργανωτική Υποστήριξη έργου.  

 Ενταλματοποίηση Δαπανών.  

 Λογιστικοποίηση Δαπανών. 

 Προέλεγχος Επιλεξιμότητας Δαπανών.  

 Εξόφληση Δαπανών.  

 Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης προμηθειών και υπηρεσιών, και ολοκλήρωση 
διαδικασίας συμβασιοποίησης. 

 Διοικητική και Οικονομική Παρακολούθηση (Παρακολούθηση Πορείας Υλοποίησης Φυσικού 
– Οικονομικού Αντικειμένου).  

 Συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο στο πλαίσιο των όρων που προβλέπονται από την 
«Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας». 

 Εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, προετοιμασία και 
υποβολή δαπανών προς πιστοποίηση. 

 
Το κόστος θέσης για τον κάθε έναν συνεργάτη θα ανέρχεται έως του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων 
ευρώ (25.000,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η διάρκεια των 
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συμβάσεων θα είναι έως την λήξη του Έργου (20/07/2021). Σε περίπτωση παράτασης του Έργου 
δίδεται η δυνατότητα παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων, 
ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του. 
 
ΘΕΣΗ 4 - ΕΝΑ/ ΜΙΑ (1) EΙΔΙΚΟΣ/Η ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής, σχετικός με τις Επιστήμες της Πληροφορικής   [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της αλλοδαπής, σχετικός με τις Επιστήμες της Πολιτισμικής [απαιτούμενο] 

 Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής     [Μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Πολύ Καλή γνώση ή Άριστη Γνώση     [10] 
o Καλή Γνώση        [5] 

 Γνώση σε τεχνολογίες και συστήματα στα αντικείμενα (α) σουίτες εφαρμογών γραφείου 
(Microsoft Office, OpenOffice), (β) δημιουργία λογότυπων, (γ) παρουσιάσεις, (δ) παραγωγή 
υλικού προβολής στο διαδίκτυο και (ε) δημιουργία ιστοσελίδων [Μέγιστη βαθμολογία: 40] 

o Γνώση πέντε (5) από τα παραπάνω αντικείμενα    [40] 
o Γνώση τριών (3) ή τεσσάρων (4) από τα παραπάνω αντικείμενα  [20] 
o Γνώση ενός (1) ή δύο (2) από τα παραπάνω αντικείμενα   [10] 

 Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών δημοσιεύσεων στον τομέα της Πληροφορικής  
[Μέγιστη βαθμολογία 20] 

o Δύο (2) δημοσιεύσεις και άνω          [20] 
o Έως και μία (1) δημοσίευση      [10] 

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με 
την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 82/29.10.2019). Στη Συνέντευξη 
αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα παρουσίασης της 
σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και των 
προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου αυτής, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη 
Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.   [Μέγιστη βαθμολογία: 40] 
 
Το έργο αφορά στη συμμετοχή στο ΠΕ 2.5 «Δημιουργία ταυτότητας προβολής έργου» και στην 
παρακάτω εργασία: 

 δημιουργία «ταυτότητας» έργου για ψηφιακή προβολής, έργου που θα ακολουθηθεί στις 
ψηφιακές πλατφόρμες του έργου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   

 
Το κόστος θέσης για τον/την συνεργάτη θα ανέρχεται έως του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η διάρκεια των συμβάσεων 
θα είναι έως την λήξη του Έργου (20/07/2021). Σε περίπτωση παράτασης του Έργου δίδεται η 
δυνατότητα παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων, ανάλογα με το 
χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του. 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 9ΗΓΤ469Β7Λ-ΦΧΞ



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«DIGIARC - ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΘΕΣΗ 5 – ΕΝΑ/ ΜΙΑ (1) EΙΔΙΚΟΣ/Η ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής, σχετικός με τις Επιστήμες της Πληροφορικής   [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της αλλοδαπής, σχετικός με τις Επιστήμες της Πολιτισμικής Πληροφορικής 
         [απαιτούμενο] 

 Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής     [Μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Πολύ Καλή γνώση ή Άριστη Γνώση     [10] 
o Καλή Γνώση        [5] 

 Γνώση σε τεχνολογίες και συστήματα στα αντικείμενα (α) σουίτες εφαρμογών γραφείου 
(Microsoft Office, OpenOffice), (β) γλωσσών προγραμματισμού στο διαδίκτυο (PHP, CSS, 
Javascript), (γ) σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS wordpress, Joomla), (δ) 
παρουσιάσεις και σχεδιαστικά εργαλεία για e-book (FlipHTML5, Epubee maker κτλ.) , (ε) 
επεξεργασία εικόνας και (στ) συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων για ηλεκτρονική 
διαχείριση αρχείων.        [Μέγιστη βαθμολογία: 25] 

o Γνώση πέντε (5) ή έξι (6) από τα παραπάνω αντικείμενα   [25] 
o Γνώση τριών (3) ή τεσσάρων (4) από τα παραπάνω αντικείμενα  [15] 
o Γνώση ενός (1) ή δύο (2) από τα παραπάνω αντικείμενα   [8] 

 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην ανάπτυξη λογισμικού, συστημάτων βάσεων 
δεδομένων       [Μέγιστη βαθμολογία 25] 

o Εμπειρία από τέσσερα (4) έτη και άνω         [25] 
o Εμπειρία από   δύο  (2) έως και τέσσερα (4) έτη    [15] 
o Εμπειρία έως δύο (2) έτη      [10] 

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με 
την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 82/29.10.2019). Στη Συνέντευξη 
αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα παρουσίασης της 
σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και των 
προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου αυτής, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη 
Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.   [Μέγιστη βαθμολογία: 40] 
 
Το έργο αφορά στη συμμετοχή στο ΠΕ 2.2 «Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης και 
προβολής» και στις παρακάτω εργασίες: 

 Ενέργειες παράλληλης διαφήμισης των ημερίδων του έργου, σχεδιασμός καταχώρησης 
διαφημίσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.  

 Επιμέλεια διαφημιστικών φυλλαδίων, δελτίων τύπου.        

 Επιμέλεια ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) για το έργο.         
 
Το κόστος θέσης για τον/την συνεργάτη θα ανέρχεται έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(8.000,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η διάρκεια των συμβάσεων 
θα είναι έως την λήξη του Έργου (20/07/2021). Σε περίπτωση παράτασης του Έργου δίδεται η 
δυνατότητα παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων, ανάλογα με το 
χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«DIGIARC - ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 
ΘΕΣΗ 6 – ΕΝΑ/ ΜΙΑ (1) EΙΔΙΚΟΣ/Η ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 3Δ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της αλλοδαπής, στις επιστήμες της Πληροφορικής   [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής, στον τομέα της Πολιτισμικής Πληροφορικής  [απαιτούμενο] 

 Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής     [Μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Καλή Γνώση        [5] 
o Πολύ Καλή γνώση ή Άριστη Γνώση     [10] 

 Γνώση λογισμικών και γλωσσών προγραμματισμού, τα οποία αφορούν διαδικτυακές 
εφαρμογές και υλοποίηση των 3Δ μοντέλων    [Μέγιστη βαθμολογία: 30] 

o Λογισμικό επεξεργασίας και εμπλουτισμού 3Δ μοντέλων, των υφών τους και 
φωτορεαλισμού (π.χ. Cinema4D/3DStudio Max)    [10] 

o Διαδικτυακό προγραμματισμό σε PHP, JAVASCRIPT, ΜΥSQL, MSSQL,  
HTML ή HTML5, CSS       [10] 

o Λογισμικό υλοποίησης εφαρμογών μικτής πραγματικότητας (π.χ. Unity) [10] 
 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Έργα Πληροφορικής, Ανάδειξης Μνημείων με 3Δ Γραφικά, 
μοντέλων, Υφών και Σχεδιοκίνησης, διαχείριση και ελέγχου διαδικτυακών εφαρμογών. 
        [μέγιστη βαθμολογία: 20] 

o Εμπειρία έως ένα (1) έτος       [6] 
o Εμπειρία από ένα (1) έως και δύο (2) έτη    [12] 
o Εμπειρία από δύο (2) έτη και άνω      [20] 

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με 
την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 82/29.10.2019). Στη Συνέντευξη 
αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα παρουσίασης της 
σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και των 
προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου αυτής, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη 
Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.   [Μέγιστη βαθμολογία: 40] 
 
Το έργο αφορά στη συμμετοχή στο ΠΕ 4.4 «Επεξεργασία και εμπλουτισμός 3Δ αναπαραστάσεων» και 
στις παρακάτω εργασίες:: 

1. Υλοποίηση 3Δ μοντέλων και την παραγωγή φωτορεαλιστικών και καλλιτεχνικών 
αναπαραστάσεων  . 

2. Εμπλουτισμός μοντέλων και δημιουργία υφών. 
3. Διαχείριση αρχείων και προγραμματισμό εφαρμογών σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη 

(π.χ. χρονογραμμή).   
 
Το κόστος θέσης για τον/την συνεργάτη θα ανέρχεται έως του ποσού των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ 
(21.000,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η διάρκεια των συμβάσεων 
θα είναι έως την λήξη του Έργου (20/07/2021). Σε περίπτωση παράτασης του Έργου δίδεται η 
δυνατότητα παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων, ανάλογα με το 
χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«DIGIARC - ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 
ΘΕΣΗ 7 – ΕΝΑ/ ΜΙΑ (1) EΙΔΙΚΟΣ/Η ΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3Δ ΜΟΝΤΕΛΩΝ, 
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (3Δ ΓΡΑΦΙΚΑ) ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ 
– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικού/Μηχανικού Υπολογιστών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.  
         [απαιτούμενο] 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πολιτισμικής Πληροφορικής, Πανεπιστημίου της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.  
         [απαιτούμενο] 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Πληροφορική, σημασιολογική ενοποίηση δεδομένων ή 
πολιτιστικών δεδομένων, αναλυτική μεγάλων δεδομένων. [Μέγιστη βαθμολογία: 20] 

o Εμπειρία έως ένα (1) έτος       [6] 
o Εμπειρία από ένα (1) έως και δύο (2) έτη    [12] 
o Εμπειρία από δύο (2) έτη και άνω      [20] 

 Τουλάχιστον Καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής γλώσσας  [Μέγιστη βαθμολογία: 10] 
o Καλή γνώση (Β2)        [5] 
o Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)      [7.5] 
o  Άριστη Γνώση (Γ2/C2)       [10] 

 Γνώση των παρακάτω λογισμικών, προτύπων και γλωσσών προγραμματισμού, τα οποία 
αφορούν τη διαδικτυακή προετοιμασία για διαχείριση 3Δ περιβαλλόντων, Σημασιολογική 
Ενοποίηση Πολιτιστικών Δεδομένων από ετερογενείς πηγές με έμφαση σε 3Δ γραφικά.  
        [Μέγιστη βαθμολογία: 30] 

o Λογισμικό 3Δ γραφικών (π.χ. Cinema4D/Blender)   [5] 
o Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού RDF, SPARQL, Linked Open Data  [10] 
o Διαδικτυακό προγραμματισμό σε PHP, JAVASCRIPT, SQL   [10] 
o Γλώσσα προγραμματισμού και scripting C++/C#    [5] 

 
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με 
την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 82/29.10.2019). Στη Συνέντευξη 
αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα παρουσίασης της 
σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και των 
προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου αυτής, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη 
Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.   [Μέγιστη βαθμολογία: 40] 
 
Το έργο αφορά στη συμμετοχή στο  Π.3.2 «Μελέτες καταγραφής και αποτύπωσης των Μνημείων με 
ηλεκτρονικά μέσα» και στις παρακάτω εργασίες: 

4. Σημασιολογική Ενοποίηση Πολιτιστικών Δεδομένων με έμφαση σε 3Δ πλέγματα. 
5. Εμπλουτισμός μοντέλων με μεταδεδομένα και ανάπτυξη λογισμικού για με τεχνολογίες RDF, 

SPARQL, Linked Open Data. 
6. Διαχείριση αρχείων ώστε να είναι επεξεργάσιμα και συμβατά στην τελική τους μορφή για 

εφαρμογές μικτής πραγματικότητας.   
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Το κόστος θέσης για τον/την συνεργάτη θα ανέρχεται έως του ποσού των είκοσι ενός χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα ευρώ (21.650,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η 
διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως την λήξη του Έργου (20/07/2021). Σε περίπτωση παράτασης 
του Έργου δίδεται η δυνατότητα παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 
συμβάσεων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του. 
 
Γενικοί Όροι Πρόσκλησης 

1. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την 
διαδικασία. 

2. Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. 

3. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του 
από τον υποψήφιο. 

4. 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.  

5. 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. Οι άνδρες 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για 
λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Επίσης, να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή 
υποδικία ή να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.  

6. Για την πιστοποίηση γνώσης των ξένων γλωσσών χρησιμοποιούνται οι εκάστοτε διατάξεις του 
ΑΣΕΠ. 

7. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες 
τους στα παραπάνω κριτήρια. Οι υποψήφιοι/ες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανά θέση 
συνεργάτη, θα είναι εκείνοι/ες που θα επιλεγούν. Σε περίπτωση κωλύματος αυτών δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. 

8. Όλοι οι υποψήφιοι 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 στην 
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

9. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 
σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια  η σύναψη ή μη 
σύμβαση, ανάλογα με τις πιστώσεις και τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενη οιασδήποτε 
αξίωση των ενδιαφερομένων. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να 
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Πρόταση (σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα) 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

 Αποδεικτικά εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα, κτλ) 
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 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. 

 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Τετάρτη, 29 
Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 
Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου  

για την θέση …….. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου  
«DIGIARC - ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

(αριθμός πρωτοκόλλου 8125/2020) 
Λόφος Πανεπιστημίου - Κτίριο Διοίκησης 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ 

Γραφείο ΙΣ 2.18 
Τηλ. : 22510-36700 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την 
οποία ενδιαφέρονται  
 
Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 29/04/2020 δεν θα 
αξιολογηθούν.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Χρήστο-Νικόλαο Αναγνωστόπουλο, 
Καθηγητή Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (τηλ. 22510-36601, email: 
canag@aegean.gr). 
 
Η παρούσα πρόσκληση 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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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Όνομα :  
Επώνυμο :  
Πατρώνυμο :  
Μητρώνυμο:  
Ημερ/νία Γέννησης:  
Α.Φ.Μ. :  
Διεύθυνση:  
Τηλέφωνο :  
Email:  
Θέση:  
 
 

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 
ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της  με αριθμό πρωτ. …………………………………….Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου , για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – 
μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου 
«……………………………………………………………………………………….» της Πράξης με Κωδ. ………………, 
MIS …………………., και κωδικό ΕΛΚΕ ………………….., με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 
…………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
                                                                          Ο/Η Υποβάλλων/ουσα την Πρόταση 
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