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Αθήνα 20.12.2017
Α.Π.: 1724
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης
µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδοµή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και
Επιστήµες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτοµία» µε MIS 5002738

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Έχοντας υπ όψιν:

1. Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016) «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 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του N. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως
το άρθρο 30 αυτού,
4. Το άρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
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5. Το άρθ. 12 της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υπουργικής
Απόφασης
τροποποίησης
και
αντικατάστασης
της
υπ’
αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
6. Τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα,
7. Τις διατάξεις που διέπουν τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών (ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ) όπως ισχύουν,
8. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ και τον ορισμό της
υπογράφουσας την παρούσα Απόφαση,
9. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 4047/1137/Α2/29.7.2016 Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων (Κωδικός Πρόσκλησης 039) με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»,
10. Την με αριθ. πρωτ. 5542/1671/Α2/31.10.2017 απόφαση ένταξης στο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της Πράξης
με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες
και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» και MIS 5002738,
11. Tην από 27 Νοεμβρίου 2017 (θέματα 9γ και 9ε) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ, με την οποία εγκρίνονται η εκτέλεση του Υποέργου 7
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ-Δράσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» της Πράξης με τίτλο
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και
Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» και MIS 5002738, καθώς
και η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη στο πλαίσιο του
Υποέργου 7 της Πράξης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με
εξωτερικό συνεργάτη,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
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Τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν
πρόταση-αίτηση για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
με τον ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ-Δράσεις της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή
για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα
και Καινοτομία» και MIS 5002738.
Ακολουθεί η Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Ερευνών

Αφροδίτη Λίτη
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 7 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ-Δράσεις της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και
Καινοτομία» και MIS 5002738, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από
την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510041 και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ο ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ προτίθεται
να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη
και για αυτόν τον σκοπό 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.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα συναφθεί μία (1) σύμβαση έργου
ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική
απασχόλησή του στην Πράξη.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του προς επιλογή εξωτερικού συνεργάτη συνίσταται στη
συμμετοχή του ως ερευνητή-ιστορικού τέχνης στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
του Υποέργου 7 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ-Δράσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» της Πράξης
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και
για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία». Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στη σύμβαση
που θα συναφθεί μεταξύ του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ και του εξωτερικού συνεργάτη.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με
βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον
Υπεύθυνο της Πράξης.
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ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική αμοιβή του προς επιλογή εξωτερικού συνεργάτη η οποία ορίζεται έως
το ποσό των 7.950,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και τυχόν
άλλων κρατήσεων), έχει καθοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και
μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια του έργου που θα υλοποιηθεί, ορίζεται έως 36
μήνες.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ και του εξωτερικού
συνεργάτη που θα επιλεγεί, δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά
από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη
πίστωση στο Υποέργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης
της Πράξης και για την περίπτωση παράτασης αυτής.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος κύριας απασχόλησης του εξωτερικού συνεργάτη ορίζεται η έδρα του ΕΛΚΕ
της ΑΣΚΤ (Πατησίων 42, Αθήνα, 10682).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ιστορίας της τέχνης ή ιστορίας-αρχαιολογίας από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και
αντίστοιχο δίπλωμα από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ιστορία της τέχνης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμο και αντίστοιχο δίπλωμα από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας
4. Συμμετοχή σε Ημερίδες και Συνέδρια ιστορίας της τέχνης
5. Δημοσιεύσεις στην ιστορία της τέχνης
6. Επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας
7. Εμπειρία σε αρχειακή έρευνα, ιδίως σε καλλιτεχνικούς θεσμούς.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη θα πραγματοποιηθεί μετά από βαθμολόγηση
των προτάσεων-αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:
Κριτήριο αξιολόγησης

Συντελεστής
βαρύτητας

1.

Πτυχίο ιστορίας της τέχνης ή ιστορίας-αρχαιολογίας

10

2.

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην ιστορία της
τέχνης

10

3.

Πιστοποιηµένη άριστη γνώση αγγλικών και µίας
δεύτερης ξένης γλώσσας

10

4.

Συµµετοχή σε Ηµερίδες και Συνέδρια ιστορίας της
τέχνης

15

5.

∆ηµοσιεύσεις στην ιστορία της τέχνης

15

6.

Επαγγελµατική εµπειρία στο πεδίο της ψηφιακής
τεχνολογίας

20

7.

Εµπειρία σε αρχειακή έρευνα, ιδίως σε καλλιτεχνικούς
θεσµούς

20

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Α/Α

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στο φάκελο της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα
ακόλουθα στοιχεία:
•

Πρόταση-αίτηση με αναφορά στην παρούσα Πρόσκληση

•

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα δημοσιεύσεων
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•

Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσων
τίτλων απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση και βεβαίωση
αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ)

•

Ευκρινή φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής και ερευνητικής
εμπειρίας

•

Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών
(σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

γνώσης

ξένων

γλωσσών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις-αιτήσεις τους και όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τις
ώρες 10:00-14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες εντός του διαστήματος από τη δημοσίευση της
παρούσας Πρόσκλησης έως την 11η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00 το αργότερο, στο
Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ (στη διεύθυνση: Πατησίων 42, 10682, Αθήνα) ή μέσω
ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος και στην ίδια
διεύθυνση.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με την ένδειξη: «Προς τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Πρόταση στο
πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 1724/20.12.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προτάσεων.
Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, θα
απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς προτάσεις δεν θα
ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση είτε στο βιογραφικό
σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών,
δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των
ενδιαφερομένων. Προτάσεις που δεν πληρούν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων,
αποκλείονται από τη διαδικασία κατάταξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον
ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ στο τηλέφωνο 2103897123, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
research@asfa.gr.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι προτάσεις αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3
τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό της ΑΣΚΤ. Το ένα
τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Υπεύθυνος της Πράξης. Η Επιτροπή ορίζεται με
Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ. Η εισήγηση της Επιτροπής
προωθείται στην Επιτροπή Ερευνών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ, τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ
(www.asfa.gr Ανακοινώσεις/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας/Προκηρύξεις).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης, έχουν δικαίωμα :
A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς τον
ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη
της ανάρτησης των αποτελεσμάτων,
B. πρόσβασης στα στοιχεία των ατομικών φακέλων και στα φύλλα αξιολόγησης βαθμολόγησης των λοιπών ενδιαφερομένων, μετά από γραπτή αίτησή τους
που υποβάλλουν προς τον ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
από την επομένη της ανάρτησης 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.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως,
με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορέα. Στις
τελευταίες δύο περιπτώσεις ως ημερομηνία υποβολής της ένστασης θεωρείται η
ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της
ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία λήγει την αμέσως επόμενη εργάσιμη
ημέρα. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
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Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία
αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό
της ΑΣΚΤ.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της
Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» και τη με αριθ.
πρωτ. 5542/1671/Α2/31.10.2017 απόφαση ένταξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ:
Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για
την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» και MIS 5002738.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης του
προσώπου που θα επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η
αντικατάσταση
θα
πραγματοποιηθεί
με
την
επιλογή
-βάσει
βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου ενδιαφερόμενου προσώπου από τον πίνακα
κατάταξης που θα συνταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
3. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να
ματαιωθεί, χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να διατηρούν οιανδήποτε αξίωση έναντι του
ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ.
4. Η συμμετοχή με την υποβολή πρότασης-αίτησης συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των
όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
5. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ (www.asfa.gr
Ανακοινώσεις/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας/Προκηρύξεις), στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης.

Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα πρότασης-αίτησης
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ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
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