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Το ΙΜΣ/ΙΤΕ, έχοντας υπόψη την απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ με αριθμό πρακτικού 403/306/8.5.2019 για την αποδοχή εκτέλεσης του εν λόγω έργου, τον ορισμό επιστημονικού
υπευθύνου και τον ορισμό επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων, απευθύνει πρόσκληση για
την πλήρωση μίας θέσης πλήρους απασχόλησης, μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, ειδικού επιστήμονα ειδικότητας Aρχαιολόγου
- Μουσειολόγου με εξειδίκευση στην πληροφορική (ειδικά στην εννοιολογική μοντελοποίηση)
στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος RICONTRANS: Visual Culture, Piety and
Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern
Mediterranean (16th –early 20th c.) H2020-ERC-COG-2018, GA-818791 το οποίο
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και διευθύνεται από την Δρ. Yuliana
Boycheva.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας,
εμπειρία στην εννοιολογική μοντελοποίηση των δεδομένων, στην σχεδίαση οντολογιών,
εννοιολογικών μοντέλων σχημάτων μεταδεδομένων και θησαυρών όρων, στην δημιουργία
αντιστοιχίσεων μοντέλων δεδομένων με χρήση διεθνών προτύπων και κοινοτικών οδηγιών
εννοιολογικής μοντελοποίησης, στην δημιουργία οδηγιών χρήσης συστημάτων τεκμηρίωσης
και αντιστοίχισης δεδομένων, εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά Έργα καθώς και άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η θέση θα ξεκινήσει την 01/08/2020 και τα καθήκοντα του/της
ειδικού επιστήμονα θα περιλαμβάνουν: 1) την εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων του
έργου, με έμφαση σε σχεδίαση οντολογιών, εννοιολογικών μοντέλων σχημάτων
μεταδεδομένων και θησαυρών όρων για πολιτισμικά και αρχαιολογικά δεδομένα, 2) την
δημιουργία αντιστοιχίσεων μοντέλων δεδομένων με χρήση διεθνών προτύπων και κοινοτικών
οδηγιών εννοιολογικής μοντελοποίησης και 3) την δημιουργία οδηγιών χρήσης συστημάτων
τεκμηρίωσης και αντιστοίχισης δεδομένων. Ο/Η ειδικός επιστήμονας θα έχει την δυνατότητα
να συμμετέχει σε πρωτογενή έρευνα και με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
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Ο ειδικός επιστήμονας θα αμείβεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και
ανάλογα της διάρκειας απασχόλησής του και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Έργου, για την περίοδο 01/08/2020 -31/12/2020 με αντικείμενο "την
εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων του έργου, με έμφαση σε σχεδίαση οντολογιών,
εννοιολογικών μοντέλων σχημάτων μεταδεδομένων και θησαυρών όρων για πολιτισμικά και
αρχαιολογικά δεδομένα, την δημιουργία αντιστοιχίσεων μοντέλων δεδομένων με χρήση
διεθνών προτύπων και κοινοτικών οδηγιών εννοιολογικής μοντελοποίησης και την δημιουργία
οδηγιών χρήσης συστημάτων τεκμηρίωσης και αντιστοίχισης δεδομένων”. Η διάρκεια της
θέσης θα είναι 5 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας
 Μεγάλη βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας) στην
εννοιολογική μοντελοποίηση των δεδομένων με έμφαση σε:
o

σχεδίαση οντολογιών, εννοιολογικών μοντέλων σχημάτων μεταδεδομένων
(XML/RDF/RDFS/OWL/TELOS/Exist)

και

θησαυρών

όρων

για

πολιτισμικά,

μουσειακά και αρχαιολογικά δεδομένα
o

μεθόδους ενοποίησης οντολογιών και μεταδεδομένων

o

αντιστοίχιση μοντέλων μεταδεδομένων

o

διεθνή πρότυπα και κοινοτικές οδηγίες εννοιολογικής μοντελοποίησης:

ISO

21127(CIDOC CRM), DARWIN CORE, DUBLIN CORE, ΙNSPIRE
 Εμπειρία σε χρήση πολιτισμικών πληροφοριακών συστημάτων για τεκμηρίωση
πολιτισμικών αντικειμένων και σε χρήση συστημάτων διαχείρισης θησαυρών όρων
 Ικανότητα επιμέλειας περιεχομένου σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 Βεβαιωμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά Έργα και εμπειρία εργασίας σε
ερευνητική ομάδα
 Συστατικές επιστολές
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
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Επιθυμητά προσόντα:


Οργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα σχετικά
δικαιολογητικά (1) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας και τα
ονόματα 2 (δύο) ατόμων (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που θα
αποστείλουν συστατικές επιστολές, (2) ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα
λοιπών τίτλων σπουδών, πχ. πτυχίων ξένων γλωσσών, (3) βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας
που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει
ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν από τον ενδιαφερόμενο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση apply@ims.forth.gr με κοινοποίηση στο julyb1205@gmail.com,
boycheva@ims.forth.gr μέχρι τις 25.6.2020 και ώρα 16:00 (Ελλάδας).
Oι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν από τους υπογράφοντες τους στην
ηλεκτρονική διεύθυνση apply@ims.forth.gr με κοινοποίηση στο julyb1205@gmail.com,
boycheva@ims.forth.gr μέχρι τις 25.6.2020 και ώρα 16:00 (Ελλάδας).
Αξιολόγηση Αιτήσεων
● Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται
εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και των αναγκών
του ερευνητικού προγράμματος ‘RICONTRANS’ .
● Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΜΣ/ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη
φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
● Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε
ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
● Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν από τριμελή επιτροπή θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για
την αρχική αποδοχή της αίτησής τους και θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα
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δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά τους). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν
συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
● Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).
● Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής
ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ και δικαίωμα πρόσβασης, για το ίδιο χρονικό διάστημα,
(α) στους φακέλους υποψηφιότητας και στον πίνακα αξιολόγησης/κατάταξης των υποψηφίων
και (β) στο πρακτικό της αξιολόγησης. H πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
συνυποψηφίων περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και
δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη
της συγκεκριμένης/ των συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα, το ΙΤΕ
θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. Οι
ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού &
Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη.
● Σε περίπτωση που απαιτηθεί αναγνώριση τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από
τον ΔΟΑΤΑΠ, η έναρξη της σύμβασης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
● Το ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(2016/679/ΕΕ). Το ΙΤΕ προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία γνωστοποιούν, υποβάλουν ή/και
καταθέτουν οι υποψήφιοι. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται
αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της συγκεκριμένης/ παρούσας προκήρυξης. Τα
εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν
αυτό επιβάλλεται από νόμο. Το ΙΤΕ τηρεί τα ως άνω δεδομένα μέχρι την ανακοίνωση των
οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης, με την επιφύλαξη της τήρησης που επιβάλλεται
από τον νόμο ή για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα
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οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Με βάση
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης,
πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.
Επίσης, έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή τους και για την άσκηση των
δικαιωμάτων τους μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν
οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή το ΙΤΕ καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα
ή/και δικαιολογητικά και προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Επικοινωνία
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποψηφιότητας και επιλογής οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΙΜΣ (info@ims.forth.gr), τηλ. (+30) 28310
27281. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και το πλαίσιο της έρευνας,
οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Δρ. Yuliana Boycheva
(julyb1205@gmail.com boycheva@ims.forth.gr )

Τζελίνα (Αγγελική-Χαρίκλεια) Χαρλαύτη
Διευθύντρια ΙΜΣ/ΙΤΕ
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