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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης
"Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,
Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων
Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού
Περιεχομένου"
__________________________________
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για την
συλλογή, ανάπτυξη και διάθεση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής
διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση εφαρμογών προστιθέμενης
αξίας με στόχο την περαιτέρω καινοτόμα αξιοποίηση και ανάδειξη των ανοικτών
συνόλων δεδομένων των αποθετηρίων έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού
περιεχομένου τα οποία διαθέτει.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο διάστημα μεταξύ Δευτέρας 17.08.2015 και
Παρασκευής 18.09.2015. Στις πέντε προτάσεις που θα διακριθούν για την
εφαρμογή τους θα απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000
ευρώ.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή, αλλά καλούνται ιδιαίτερα να
συμμετάσχουν
διεπιστημονικές
ομάδες
που
θα
αποτελούνται
από
προγραμματιστές, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους και επιμελητές ψηφιακών
μουσειακών συλλογών, που έχουν καλή αντίληψη της λειτουργίας των
ψηφιακών αποθετηρίων και βιβλιοθηκών και γνωρίζουν τις ανάγκες επιμέρους
κοινών που τις χρησιμοποιούν.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης
"Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης
Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου", η
οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ),
με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Οι υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ, οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ανωτέρω
Πράξης, προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον που υποστηρίζει όλο τον
ενάρετο κύκλο ζωής του έγκριτου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου: την
τεκμηρίωση, την ασφαλή απόθεση, τη διαχείριση, την ανάδειξη και την
επανάχρησή του, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, όπως το μοντέλο
SaaS (Software as a Service) και το Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος),
καθώς και διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, στόχος του διαγωνισμού είναι η υλοποίηση πρότυπων
εφαρμογών προστιθέμενης αξίας που θα αξιοποιούν τα ανοικτά σύνολα
δεδομένων των αποθετηρίων για την παροχή βελτιωμένης λειτουργικότητας και
ευχρηστίας στις κοινότητες χρηστών των υπηρεσιών και ιδίως:
 Την εκπαιδευτική κοινότητα. Την κοινότητα των διδασκόντων σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιοποιούν ανοικτό περιεχόμενο στη
δημιουργία ανοικτών εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών πόρων για τη διδασκαλία,
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καθώς και τους μαθητές που αναζητούν έγκριτο περιεχόμενο για τις εργασίες
τους.
 Την ερευνητική κοινότητα. Την κοινότητα των επιστημόνων που αναζητά
εξειδικευμένη επιστημονική πληροφόρηση, περιεχόμενο και υπηρεσίες στο
πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας.
 Την κοινότητα των εργαζομένων στον πολιτισμό. Επιστήμονες από
διάφορες ειδικότητες που ασχολούνται με την ψηφιακή επιμέλεια συλλογών,
όπως
αρχαιολόγους,
βιβλιοθηκονόμους,
ιστορικούς,
κλπ,
οι
οποίοι
διαχειρίζονται ψηφιακές συλλογές και αποθετήρια.
 Το ευρύ κοινό που αναζητά έγκριτο περιεχόμενο για ενημέρωση,
ψυχαγωγία και προσωπική έρευνα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους αναλυτικούς όρους
του διαγωνισμού που ακολουθούν και να υποβάλλουν τις προτάσεις/εφαρμογές
τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην ψηφιακή
πλατφόρμα του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και τη σχετική δέσμευση των
συμμετεχόντων.
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Κεφάλαιο 1 | Φορέας διοργάνωσης, περιγραφή
και αντικείμενο του Διαγωνισμού
1.1. Φορέας Διοργάνωσης
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων εφαρμογών
προστιθέμενης αξίας για τα ανοικτά αποθετήρια έγκριτου περιεχομένου
διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που είναι ο καθ' ύλην
θεσμικός φορέας για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση στο κοινό της
επιστημονικής παραγωγής και πολιτιστικής πληροφορίας που παράγεται στην
Ελλάδα. Το ΕΚΤ πρωτοπορεί στην υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης στη
γνώση,
ως
μοχλού
ανάπτυξης
της
έρευνας
και
της
καινοτόμου
επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο
οικοσύστημα της ανοικτής γνώσης, δημιουργώντας εργαλεία, προσφέροντας
υπηρεσίες και προτείνοντας πολιτικές που ενισχύουν τα ανοικτά δεδομένα και
συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή τους διάσταση.

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού
Ο τεράστιος όγκος έγκριτου περιεχομένου και ανοικτών δεδομένων που
φιλοξενούνται στα αποθετήρια και τις υποδομές του ΕΚΤ αποτελεί ένα εξαιρετικά
σημαντικό εργαλείο για την έρευνα, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την
ενημέρωση. Στόχος του διαγωνισμού είναι, μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης και
της δημιουργικής επανάχρησης των ανοικτών δημόσιων δεδομένων μέσα από
πρωτότυπες εφαρμογές, να αναδειχθούν καινοτόμοι τρόποι αναζήτησης,
πλοήγησης και περαιτέρω χρήσης των δεδομένων από επιμέρους κοινότητες
χρηστών, που θα λειτουργήσουν και ως καλές πρακτικές καινοτόμου αξιοποίησης
των επιστημονικών και πολιτιστικών δεδομένων.

1.3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ανοικτά είναι τα δεδομένα που μπορούν
ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν
από οποιονδήποτε – υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να
διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις εξής πέντε θεματικές κατηγορίες που αξιοποιούν
τα ανοικτά σύνολα δεδομένων και τα αποθετήρια του ΕΚΤ:
1. EKT_le@rn:
Δημιουργία
εκπαιδευτικών
διαδικτυακών
εφαρμογών
ή
εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που αξιοποιούν πρωτογενές επιστημονικό ή
πολιτιστικό περιεχόμενο περιεχόμενο και μεταδεδομένα τα οποία διατίθεται
από τα αποθετήρια του ΕΚΤ, προσφέροντας νέους εύχρηστους τρόπους
αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο.
2. ΕΚΤ Cre@tive: Δημιουργία εφαρμογών που αξιοποιούν τα επιστημονικά και
πολιτιστικά δεδομένα σε εφαρμογές που άπτονται της δημιουργικής
βιομηχανίας ή του τουρισμού.
3. visualizeARGO: Οπτικοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων (data visualization)
από τους βιβλιογραφικούς καταλόγους και τα αποθετήρια της βιβλιοθήκης του
EKT που είναι διαθέσιμα μέσω της πύλης argo.ekt.gr.
4. RepKPIs: Επεκτάσεις λογισμικού ψηφιακών αποθετηρίων (DSpace 4.x) για την
αναπαραγωγή πολυμεσικών στοιχείων, τον εμπλουτισμό των αρχείων ή την
παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικών με το υλικό των αποθετηρίων και
την αλληλεπίδραση των χρηστών. Οι επεκτάσεις αυτές θα έχουν τη
δυνατότητα παραμετροποίησης ανάλογα με τις απαιτήσεις του διαχειριστή. Τα
στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να διατίθενται σε πολλαπλές μορφές (π.χ. Json,
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xml). Παράλληλα θα πρέπει να μπορεί να γίνεται ανάπτυξη κατάλληλων
plugins για την λήψη και διαχείριση των στατιστικών στοιχείων της εφαρμογής
από το λογισμικό collectd και να είναι διαθέσιμα και μέσω επεκτάσεων του
πρωτοκόλλου SNMP.
5. RepSearch: Επεκτάσεις λογισμικού ψηφιακών αποθετηρίων με νέους φιλικούς
προς τον χρήστη τρόπους πλοήγησης στο περιεχόμενο και τα δεδομένα του
ΕΚΤ.
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν και θα βραβευθούν οι καλύτερες &
πρωτότυπες ψηφιακές εφαρμογές που αξιοποιούν δημιουργικά τα ανοικτά δημόσια
δεδομένα μεμονωμένων ή περισσότερων αποθετηρίων του EKT, συμβάλλουν στην
ανάπτυξη υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητα του τελικού χρήστη
και επιτρέπουν την αξιόπιστη ενημέρωσή του, προάγοντας, παράλληλα, την
ποιότητα και την καινοτομία στη διάχυση της γνώσης.
Οι εφαρμογές θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:


Να χρησιμοποιούν ή να βασίζονται κατά το δυνατόν σε λογισμικό ανοικτού
κώδικα (open source).



Να αξιοποιούν τουλάχιστον ένα (1) δημόσιο σύνολο δεδομένων (data set)
από τα αποθετήρια και τις βάσεις δεδομένων του ΕΚΤ που αναφέρονται στο
Παράρτημα.



Να αναπτυχθεί πρωτότυπη και όχι προϋπάρχουσα εφαρμογή.



Για κάθε εφαρμογή θα πρέπει να δηλώνονται στην Επιτροπή του
διαγωνισμού οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, ο τρόπος πρόσβασης στις
πηγές (API, data scraping κ.ά.) και οι τυχόν άδειες που διέπουν τη χρήση
των αντίστοιχων δεδομένων (σχετικό τεκμηριωτικό υλικό θα πρέπει να
αποσταλεί μαζί με την εφαρμογή).

Κεφάλαιο 2 | Τα βραβεία του Διαγωνισμού
Ο παρών διαγωνισμός θα αναδείξει πέντε (5) συνολικά νικητές βάσει βαθμολογίας,
έναν σε κάθε κατηγορία, οι οποίοι θα λάβουν ο καθένας από χρηματικό βραβείο
αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε σχετική τελετή βράβευσης που θα
πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες θα
δημοσιευθούν
στη
συνέχεια,
στην
ιστοσελίδα
του
Διαγωνισμού
http://saas.ekt.gr/content/contests.

Κεφάλαιο 3 | Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
συμμετοχής
3.1. Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν αποκλειστικά φυσικά
πρόσωπα (όχι νομικές οντότητες) ανεξαρτήτως εθνικότητας, που κατοικούν και
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχοντας όλες τις νόμιμες γι’ αυτό προϋποθέσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό είτε ατομικά είτε
σε ομάδες
έως 5 ατόμων. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνεται ο
εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας,
καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό είτε ατομικά είτε
σε ομάδες
έως 5 ατόμων. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνεται ο
εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας. Τα
λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5) θα αναφέρονται στο τεκμηριωτικό υλικό
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που θα συνοδεύει την εφαρμογή στο συμπιεσμένο αρχείο, το οποίο θα
επισυνάπτεται στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας δήλωσης συμμετοχής.
Ένας συμμετέχοντας/μια ομάδα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει την ιδέα του σε
παραπάνω από μία θεματική ενότητα.
Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος
αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση εκάστου
εξ αυτών για τον σκοπό του διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των
διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί. Οι διοργανωτές δύνανται σε οποιαδήποτε
φάση του διαγωνισμού να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα για τη διασταύρωση ή
πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω
όρους. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι διοργανωτές δεν φέρουν
ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε
οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.

3.2. Όροι συμμετοχής
Ο διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και τις
ειδικότερες οδηγίες του φορέα διοργάνωσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην ειδικά
διαμορφωμένη
ιστοσελίδα
του
διαγωνισμού
http://saas.ekt.gr/content/contests.
Η
συμμετοχή
στον
διαγωνισμό
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και τη
σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.

3.3. Διαδικασία υποβολής προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό
και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 18.09.2015
συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής που υπάρχει στην
ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://saas.ekt.gr/content/contests.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει ακόμη να υποβάλουν και ένα prototype/demo της
εφαρμογής τους, συνοδευόμενο από σχετική τεκμηρίωση.
Κάθε συμμετέχων δύναται να υποβάλει διαδικτυακά την πρότασή του,
συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα πεδία από 17.08.2015 έως 18.09.2015
(23.59 ώρα Ελλάδος). Σε περίπτωση τροποποίησης της καταληκτικής
προθεσμίας του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην επίσημη
ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης,
καμία άλλη πρόταση δεν θα γίνεται δεκτή. Μετά το πέρας της ημερομηνίας και
ώρας κατάθεσης αρχίζει το στάδιο της αξιολόγησης των κατατεθειμένων
προτάσεων.

3.4. Δικαιώματα Εκμετάλλευσης & Πνευματικά Δικαιώματα
Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχει τα δικαιώματα
εκμετάλλευσης επί της υποβληθείσας εκ μέρους του πρότασης, έχοντας σε κάθε
περίπτωση λάβει, όπου απαιτείται, τις αναγκαίες γι αυτό εξουσιοδοτήσεις,
συναινέσεις ή άδειες. Σε κάθε περίπτωση, µε την υποβολή, την αξιολόγηση, τη
βράβευση, την προβολή ή τη γενική ή ειδική ή μερική υλοποίηση της πρότασης
κατά τους όρους του διαγωνισμού δεν θα πρέπει να παραβιάζονται δικαιώματα
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή
άλλα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματα τρίτων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή
τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
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Με την υποβολή της πρότασής τους, οι συμμετέχοντες παραχωρούν αποκλειστικά
για τους σκοπούς του διαγωνισμού στο φορέα διοργάνωσης, χωρίς καμία
επιβάρυνση του τελευταίου, µη αποκλειστική άδεια χρήσης των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδεχόμενα περιλαμβάνονται στην πρότασή τους,
προς τον σκοπό και µόνο της δυνατότητας εκ μέρους του φορέα διοργάνωσης να
εξετάζει, να αξιολογεί και να βραβεύει την υποβληθείσα πρόταση. Η ως άνω άδεια
θεωρείται ότι διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι έξι μήνες
από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων. Σε περίπτωση παράτασης
της διάρκειας του διαγωνισμού, η ως άνω άδεια θα διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια
της προθεσμίας παράτασης και μέχρι έξι μήνες από τη νέα καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής οι
προτάσεις και τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται, σύμφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
Πιο συγκεκριμένα, ως προς τις προτάσεις αυτές η άδεια θα αφορά και τα εξής:


Τη δυνατότητα εκτύπωσης εντύπων (ηλεκτρονικών ή µη) που θα
περιγράφουν την πρόταση και θα περιέχουν το όνομα ή ενδεχομένως και την
εικόνα των συμμετεχόντων και τη δωρεάν διανομή των εντύπων αυτών σε
επιχειρηματίες, επιστημονικούς φορείς και σε οποιοδήποτε άλλο αποδέκτη
επιθυμεί ο φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού, στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.



Την παρουσίαση μαγνητοσκοπημένων ταινιών που θα περιλαμβάνουν
συνεντεύξεις κατά το στάδιο της τελικής τους αξιολόγησης στα πλαίσια του
διαγωνισμού, είτε και μετά από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, τις
ομιλίες των βραβευόμενων κατά την απονομή των βραβείων ή τις σχετικές
εισηγήσεις των ομιλητών της τελετής απονομής ή των στελεχών του φορέα
διοργάνωσης ή των χορηγών σε οποιοδήποτε ραδιοτηλεοπτικό ή εν γένει
µέσο µαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Τη δυνατότητα χρήσης του περιεχομένου της συμμετοχής και του σχετικού
υλικού που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού, ως
αρχειακού υλικού για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις
και παρεμφερείς δραστηριότητες.

Κατά τα λοιπά, οι συμμετέχοντες θα διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα τους επί
των προτάσεων τους, όπως προβλέπει ο νόμος.
Οι νικητές του Διαγωνισμού παραχωρούν περαιτέρω στο ΕΚΤ, χωρίς καμία
επιβάρυνση, µη αποκλειστική άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας επί των νικητήριων εφαρμογών τους, προς τον σκοπό εκπλήρωσης του
θεσμικού του ρόλου.
Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις νικητήριες εφαρμογές σε
υπηρεσίες του.

3.5. Άλλοι όροι
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό και πληροφόρηση γύρω από αυτόν θα
πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα που αναφέρεται ρητά στη
προκήρυξη του διαγωνισμού. Η υποβολή προτάσεων και η διεξαγωγή του
διαγωνισμού και η διαδικασία της φυσικής συμμετοχής πραγματοποιείται
αποκλειστικά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα
χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
Τυχόν κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά
τους συμμετέχοντες.
Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του
διαγωνισμού θα τηρηθούν απόρρητα, µε εξαίρεση όπου προβλέπεται διαφορετικά
στους όρους της Προκήρυξης.
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Κεφάλαιο 4 | Τροποποίηση & ακύρωση διαγωνισμού
και αποκλεισμός συμμετοχής
Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης και όσοι έχουν κάποια σχέση αμειβόμενης συνεργασίας με αυτό.
Αποκλεισμός της συμμετοχής επέρχεται επίσης σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Προτάσεις που δεν αφορούν κάποια από τις κατηγορίες του διαγωνισμού
2. Προτάσεις που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στην
παρούσα πρόσκληση
Εφόσον δεν κατατεθεί πρόταση σε κάποια από τις πέντε κατηγορίες του
διαγωνισμού ή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της
παρούσας πρόσκλησης, ο διαγωνισμός για την συγκεκριμένη θεματική κατηγορία
χαρακτηρίζεται άγονος.
Σε κάθε περίπτωση ο φορείς διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους
όρους του διαγωνισμού ακόμη και να προβεί στην αναβολή ή ματαίωση του,
αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στον προαναφερόμενο δικτυακό τόπο και
ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο.

Κεφάλαιο 5 | Αξιολόγηση των προτάσεων
5.1.

Όργανα του Διαγωνισμού

Α.

Οργανωτική Επιτροπή: Στις γενικές αρμοδιότητες της Οργανωτικής
Επιτροπής εμπίπτει η αντιμετώπιση και διευθέτηση κάθε ζητήματος που
σχετίζεται µε τη διοργάνωση του διαγωνισμού καθώς και ο συντονισμός
των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων. Επιπλέον,
έργο της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η επικύρωση της βαθμολογίας που
θα λάβουν οι υποβαλλόμενες προτάσεις από τους αξιολογητές του
διαγωνισμού.
Το Γραφείο Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού του ΕΚΤ θα
αναλάβει τον ρόλο της Οργανωτικής Επιτροπής στο πλαίσιο του
διαγωνισμού.

Β.

Αξιολογητές: Στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα µε πολυετή
εμπειρία στην αξιολόγηση εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και στελέχη
του ΕΚΤ με πολυετή εμπειρία σε εφαρμογές ανοικτού κώδικα. Οι
αξιολογητές του διαγωνισμού συγκεντρώνουν και αξιολογούν τις προτάσεις
βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων.
Οι αξιολογητές θα καθοριστούν σε μεταγενέστερη φάση του διαγωνισμού.

3.6. Διαδικασία αξιολόγησης υποβαλλόμενων
προτάσεων και βαθμολόγηση
Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση κάθε πρότασης, αυτή τοποθετείται σε ένα ειδικό
ηλεκτρονικό αρχείο, αναλόγως την κατηγορία στην οποία υποβάλλεται.
Ακολούθως, οι προτάσεις θα προωθούνται στους αξιολογητές οι οποίοι θα
βαθμολογούν τις προτάσεις µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται
παρακάτω, και θα προκύπτει ο βαθμός που θα λαμβάνει κάθε πρόταση:
1. Καινοτομία & δημιουργική αξιοποίηση πολλαπλών datasets από το ΕΚΤ (30
βαθμοί)
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2. Συμβατότητα με τους στόχους του διαγωνισμού. Πληρότητα και ποσοστό
της κάλυψης των προτεινόμενων προδιαγραφών. (30 βαθμοί)
3. Βαθμός ολοκλήρωσης της εφαρμογής και δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης
της πρότασης στις υποδομές του ΕΚΤ (20 βαθμοί)
4. Συνολική παρουσίαση και τεκμηρίωση της εφαρμογής (20 βαθμοί)

3.7. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και τελετή βράβευσης
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει το διάστημα 5-9 Οκτωβρίου 2015 στην
ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://saas.ekt.gr/content/contests.
Οι νικητές του διαγωνισμού θα βραβευτούν και θα παρουσιάσουν την εφαρμογή
τους σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί ειδικά για αυτό τον σκοπό μέχρι τέλος
Οκτωβρίου 2015 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στον ανωτέρω δικτυακό
τόπο).

3.8. Χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού
Ενημέρωση ως προς το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού θα αναρτάται στην
ιστοσελίδα του διαγωνισμού: http://saas.ekt.gr/content/contests.

Κεφάλαιο 6 | Ζητήματα προσωπικών δεδομένων
Το ΕΚΤ ενημερώνει ότι θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των
συμμετεχόντων σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης αποκλειστικά
για τους σκοπούς του διαγωνισμού, τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 «περί
προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»,
όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις, πράξεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τους
συμμετέχοντες, ο φορέας διοργάνωσης ενημερώνει ότι θα επεξεργάζεται τα
προσωπικά δεδομένα που του γνωστοποιούνται από τους συμμετέχοντες
οικειοθελώς σύμφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, προς το σκοπό της ορθής
διεξαγωγής και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και θα διατηρεί τις προτάσεις και τα
στοιχεία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες για ένα εξάμηνο
από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων. Το σύνολο των προσωπικών
δεδομένων των συμμετεχόντων που θα συγκεντρωθούν, θα διαγραφούν από τον
φορέα διοργάνωσης οριστικά και θα καταστραφούν το αργότερο µετά την πάροδο
έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων, σύµφωνα µε τους
όρους του διαγωνισμού και τα οριζόμενα στην οδηγία 1/2005 της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µε εξαίρεση τα στοιχεία εκείνα
για τα οποία ενδεχομένως προβλέπεται άλλως στην παρούσα προκήρυξη.

Κεφάλαιο 7 | Στοιχεία επικοινωνίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους μέσω της ειδικής
φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
http://saas.ekt.gr/content/contests ή στο email sklavounou@ekt.gr.
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Παράρτημα | Πρόσβαση στα αποθετήρια και τις
βάσεις δεδομένων του ΕΚΤ με προγραμματιστικό
τρόπο
1.

Data.ekt.gr
Περιλαμβάνει datasets των αποθετηρίων Ήλιος και Διδακτορικά ως linked
data.

Ψηφιακά Αποθετήρια
2.

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
didaktorika.gr
Πληροφορίες πρόσβασης και χρήσης των ανοικτών δεδομένων:
http://www.didaktorika.gr/eadd/opendata

3.

Ήλιος- Ιδρυματικό Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
helios-eie.ekt.gr
Πληροφορίες πρόσβασης και χρήσης των ανοικτών δεδομένων:
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/opendata

4.

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για την Ακρόπολη
URL: http://repository.acropolis-education.gr
OAI-PMH URL: http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu_oai/request

5.

Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ
URL http://repository.ellak.gr
OAI-PMH URL: http://repository.ellak.gr/ellak_oai/request

6.

Ψηφιακό Αποθετήριο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση &
Δια βίου Μάθηση» EDULLL – OAI
URL http://repository.edulll.gr/edulll/
OAI-PMH URL: http://repository.edulll.gr/edulll-oai/request

7.

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα- OAI
URL repository.parthenonfrieze.gr
OAI-PMH URL: http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze-oai/request

8.

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ - ΟΑΙ
URL http://pandektis.ekt.gr/pandektis/
OAI-PMH URL: http://pandektis.ekt.gr/pandektis-ext-oai/request

9.

Αποθετήριο Αρχείου Ιδρύματος Κ. Σημίτη
URL http://repository.costas-simitis.gr/sf-repository/
OAI-PMH URL: http://repository.costas-simitis.gr/sf-repository-oai/request

Ψηφιακές βιβλιοθήκες
10. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
URL http://ebooks.liblivadia.gr/liblivadia/
OAI-PMH URL: http://ebooks.liblivadia.gr/liblivadia-oai/request
11. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Σερρών
URL http://ebooks.serrelib.gr/serrelib/
OAI-PMH URL: http://ebooks.serrelib.gr/serrelib-oai/request
Περιοδικά e-publishing EKT
URL: http://epublishing.ekt.gr/
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12. Βυζαντινά Σύμμεικτα
OAI-PMH URL http://www.byzsym.org/index.php/index/oai
13. The Historical Review-La Revue Historique
OAI-PMH URL http://www.historicalreview.org/index.php/index/oai
14. Τεκμήρια
http://www.tekmeria.org/index.php/index/oai

15. International Journal of Language, Translation and Intercultural
Communication

http://www.latic-journal.org/index.php/latic/oai
16. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
http://www.deltiokms.org/index.php/deltiokms/oai
17. Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
http://deltionchae.org/index.php/deltion
18. Διάλογοι! Θεωρία
Εκπαίδευσης

&

Πράξη

στις

Επιστήμες

της

Αγωγής

και

http://www.dialogoi-journal.org/index.php/dialogoi/oai
19. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
http://www.grsr.gr/index.php/ekke/oai

20. Εώα και Εσπέρια

http://www.eoaesperia.org/index.php/esperia/oai

21. Ιστορείν

http://historeinonline.org/index.php/historein/oai
22. Μακεδονικά
http://www.makedonikajournal.org/index.php/makedonika/oai

23. Μνήμων
http://mnimon.gr/index.php/mnimon/oai
24. Ο Ερανιστής
http://eranistes.gr/index.php/eranistis/oai
25. Περιοδικό Μουσείο Μπενάκη
http://www.benakijournal.org/index.php/benaki/oai
26. Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση
http://childeducation-journal.org/index.php/education/oai

27. Σύγκριση
http://www.comparison-gcla.org/index.php/sygkrisi/oai
Openarchives.gr
28. 71 συλλογές από 51 φορείς (έχει αλληλεπικάλυψη με τα παραπάνω)
Διαθέτει opensearch API
Πρόσβαση κατόπιν αιτήματος στο http://openarchives.gr/users/contact
Argo
29. Argo.ekt.gr
Αναφορικά με το RepKPIs
30. Συστήνεται στους προγραμματιστές να πειραματιστούν με το DSpace 4.2 και
να κάνουν επεκτάσεις εκεί.
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