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1. ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ  

Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, µε 

κοινωφελή, πολιτιστικό, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκεται 

υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, η σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε 

ισχύ Νόµου σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Νόµου 2169/ 1993, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο 

ΦΕΚ 149 Α/10-09-1993.  

Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συνεχής και δυναµική αξιοποίηση της διαχρονικής 

ιστορίας και του πολιτισµού του Μείζονος Ελληνισµού, σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται 

µέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης γνώσης για την 

επικοινωνία.  

Στα πλαίσια αυτά, το ΙΜΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί, σε σύµπραξη µε το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών και την Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία: «Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών» 

του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Α. Ωνάσης, το έργο «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της 

Γνώσης και καινοτόµων ιδεών». Το έργο αφορά στην υλοποίηση σειράς ∆ράσεων, 

µεταξύ των οποίων και η ∆ράση 2:  «Πλάτωνας». 

Η ∆ράση συνίσταται στην συγκρότηση εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχοµένου 

υποδοµής, το οποίο θα συνδεθεί, µέσω ειδικού συνδέσµου, µε το «Ψηφιακό Αποθετήριο 

Ακαδηµίας Πλάτωνος», το λογισµικό που δηµιουργείται από το Πανεπιστήµιο Αθηνών 

και θα περιέχει ελεγµένο και αξιόπιστο γνωστικό υλικό 

• διαφορετικής υφής (κειµενικό, πολυµεσικό, µεταδεδοµένα),  

• διαφορετικού γνωστικού επιπέδου (πρωτοβάθµια, γυµνάσιο, λύκειο, ευρύ ελληνικό 

κοινό, τουριστικό κοινό),  

• διαφορετικής στόχευσης (εκπαιδευτική, εγκυκλοπαιδική, τοπικής ευαισθητοποίησης, 

βιωµατική, κλπ.) και  

• διαφορετικής διαδραστικότητας (απλή πρόσληψη/περιήγηση, αναζήτηση, 

δηµιουργία, συµµετοχική διαδικασία) 

Η ΠΡΑΞΗ αυτή έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «02 – Αναβάθµιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου µάθηση» και 

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους. 

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανανέωσης και εµπλουτισµού του στελεχιακού δυναµικού του 

ΙΜΕ, η παρούσα διακήρυξη, ανεξαρτήτως των συγκεκριµένων συµβάσεων που θα 

ανατεθούν στο πλαίσιό της για το συγκεκριµένο έργο, θεωρείται και δηµοσίευση στο 

πλαίσιο της διαρκούς συµπλήρωσης των λιστών υποψηφίων συνεργατών που 
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χρησιµοποιεί ο φορέας για την επιλογή ειδικών επιστηµονικών συνεργατών στο πλαίσιο 

τυχόν λοιπών έργων του.  

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος συνεργάτης για τις προς ανάθεση συµβάσεις του 

έργου, κληθεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και να διαπραγµατευθεί την ανάθεση 

οιασδήποτε άλλης σύµβασης πλην αυτών που ρητώς προβλέπονται στο πλαίσιο της 

παρούσας, ούτε το ΙΜΕ ούτε ο ενδιαφερόµενος δεσµεύονται από τους όρους της 

παρούσας. 

 

1.2. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑIΣΙΟ  

Το ΙΜΕ δυνάµει του ιδρυτικού του νόµου (ν. 2169/ 1993, ΦΕΚ 149 Α/ 10 – 09 – 1993), 

όπως ισχύει σήµερα, εξαιρείται ρητά από το δηµόσιο τοµέα και δεν υπάγεται στις 

διατάξεις περί δηµοσίων προµηθειών και έργων. Με δεδοµένο ότι το παρόν έργο (Πράξη 

1:  «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών», Υποέργο 1: 

«Επιστηµονική µελέτη πεδίου, επιλογή, σχεδίαση, οπτικοποίηση και παραγωγή 

περιεχοµένου, εκπαιδεύσεις και λειτουργική υποστήριξη των δράσεων του ΙΜΕ») έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου µάθηση», η 

παρούσα πρόσκληση διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/ 18/ ΕΚ και από τις 

διατάξεις του Π∆ 60/ 07 (ΦΕΚ Α’/ 64/ 16 – 03 - 2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ ΕΚ» καθώς και µε τις γενικές αρχές 

του κοινοτικού δικαίου, και ιδίως τις αρχές της µη νόθευσης του ελεύθερου 

ανταγωνισµού, της διαφάνειας και της ανάθεσης ίσων ευκαιριών σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους. ∆ιέπεται επίσης από τις προβλέψεις του «Κανονισµού Ανάθεσης και 

εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και ∆ιενέργειας Προµηθειών του 

Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ)» - από τούδε «κανονισµός», όπως αυτός 

διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.tenders.ime.gr/, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης και τις προβλέψεις του οποίου 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι ενδιαφερόµενοι µε την υποβολή της αίτησής τους. 

∆ιέπεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου το οποίο αφορά την 

συµβάσεις εξειδικευµένων επιστηµονικών υπηρεσιών και τεκµηρίωσης και ανάπτυξης 

λογισµικού, στον βαθµό και κατά περίπτωση όπου το ΙΜΕ και η συγκεκριµένη σύµβαση 

εµπίπτει στο πεδίο υποχρεωτικής εφαρµογής του. ∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι όπου στην 

παρούσα γίνεται µνεία διατάξεων του εθνικού δικαίου, θα έχει τον χαρακτήρα αναφοράς 

σε συµβατικά κείµενα, δεδοµένου ότι το ΙΜΕ δεν υπάγεται υποχρεωτικά στo σύνολο των 
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διατάξεων αυτών οι οποίες εφαρµόζονται αναλογικά στην περίπτωση της συγκεκριµένης 

σύµβασης. 

1.3.ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΤΟΥ EΡΓΟΥ 

Το περιεχόµενο του «Πλάτωνα» έχει κυρίως χαρακτήρα κειµενικό και πολυµεσικό. 

Οργανώνεται σε γνωστικές ενότητες ή θέµατα (knowledge units or themes) που 

περιλαµβάνουν κείµενο συνοπτικό ή/ και αναλυτικό, σταθερή ή κινούµενη εικόνα και ήχο. 

Κατάλογοι, εργογραφίες, χρονολόγια, χάρτες, µαθησιακά παιχνίδια και γραφήµατα 

περιλαµβάνονται ενδεικτικά στα πολυσχιδή συστατικά των γνωστικών ενοτήτων.  

Τα κείµενα και το εποπτικό/ συνοδευτικό υλικό (ή αντιστρόφως οι εικόνες και οι 

συνοδευτικές τους λεζάντες/ επεξηγήσεις) συγκροτούνται σε τρία βασικά επίπεδα 

νοηµατικής δυσκολίας:  για µαθητές δηµοτικού, για µαθητές γυµνασίου και για µαθητές 

λυκείου. Συχνά ένα τµήµα από γνωστική ενότητα ανώτερου επιπέδου µπορεί να 

εντάσσεται ως προαιρετική πληροφορία σε γνωστική ενότητα κατώτερου επιπέδου. Οι 

γνωστικές ενότητες επιπέδου µαθητών λυκείου συνήθως αντιστοιχούν και στο επίπεδο 

για το ευρύ κοινό. Κατά περίπτωση ωστόσο θα συνοδεύονται από επιπλέον προαιρετική 

πληροφορία και η ύπαρξή της θα προσδιορίζει ένα τέταρτο εξειδικευµένο επίπεδο που 

καλύπτει ειδικά ενδιαφέροντα (τοπικά, τουριστικά, επιστηµονικά). 

Ο «Πλάτων» εµφανίζει στον χρήστη τις γνωστικές ενότητες οργανωµένες θεµατικά και 

αλφαβητικά και επιτρέπει απλή και σύνθετη αναζήτηση στους τίτλους τους και στο 

κειµενικό περιεχόµενό τους. 

Συνολικά θα περιέχει 210 περίπου διαφορετικές γνωστικές ενότητες στο ανώτερο 

νοηµατικό/µαθησιακό επίπεδο (λυκείου και ευρέως κοινού).   

Στο µεσαίο επίπεδο θα περιλαµβάνονται 180 περίπου γνωστικές ενότητες, των οποίων ο 

τίτλος πιθανόν να συµπίπτει µε εκείνες του ανώτερου επιπέδου – το περιεχόµενο και τα 

συστατικά τους ωστόσο θα είναι προσαρµοσµένα στις δυνατότητες και τις ανάγκες 

µαθητών γυµνασίου.  

Στο απλούστερο επίπεδο, που αντιστοιχεί σε µαθητές δηµοτικού, ο αριθµός των 

ενοτήτων θα είναι περίπου 100.  

Ένα τέταρτο νοηµατικό επίπεδο θα προκύπτει από τα προαιρετικά στοιχεία (κείµενα και 

πολυµεσικό υλικό) του τρίτου επιπέδου. Αυτά τα προαιρετικά στοιχεία που καλύπτουν 

τοπικά, τουριστικά και επιστηµονικά ενδιαφέροντα αφορούν περίπου 80 γνωστικές 

οντότητες του ανώτερου επιπέδου ή αποτελούν νέα ανεξάρτητη γνωστική οντότητα.   

Το υλικό αυτό θα καταχωρηθεί σε εγκυκλοπαιδικές βάσεις δεδοµένων που διαθέτει το 

ΙΜΕ ήδη και θα χρησιµοποιηθούν από το έργο χωρίς κόστος. Στο πλαίσιο του έργου θα 

αναπτυχθούν νέες διεπαφές χρήσης ειδικά για το υλικό αυτό ώστε να καταστεί 

προσβάσιµο στο ευρύ κοινό µέσω αναθέσεων που προβλέπονται στην σχετική εργασία 

όπως κατωτέρω καθώς και διαδικασίες παροχής δυνατότητας δικτυακής διασύνδεσης 

του υλικού αυτού µε το ενιαίο ψηφιακό αποθετήριο που θα δηµιουργήσει το 

Πανεπιστήµιο Αθηνών στο πλαίσιο του οποίο θα παρέχεται. 
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Η θεµατική θα καλύπτει τις ευρύτερες κατηγορίες: 

• Τόπος (φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον),  

• Πρόσωπα, 

• Ιστορία, 

• Φιλοσοφία (ιδέες και έργα), 

• Πρόσληψη και Επίδραση. 

Για το σύνολο του «Πλάτωνα» θα δηµιουργηθούν 200 περίπου πολυµεσικά στοιχεία, 

µοιρασµένα στα διάφορα νοηµατικά επίπεδα (και όσων η καταλληλότητα καλύπτει όλα 

τα επίπεδα θα εµφανίζονται παντού) τα οποία θα περιλαµβάνουν ενδεικτικά: βίντεο, 

αρχεία ήχου, και αρχεία πολυµέσων (πχ flash) σε µορφές που συµπεριλαµβάνουν 

περιήγηση, συνέντευξη, µουσική, θέατρο, απαγγελία, προσοµοίωση, αναπαράσταση, 

παιχνίδι κ.λπ.. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Για την υλοποίηση του έργου το ΙΜΕ χρειάζεται την συνδροµή ειδικών 

εµπειρογνωµόνων – επιστηµονικών συνεργατών που θα το συνδράµουν στους 

ακόλουθους τοµείς: 

O  Εµπειρογνώµονες για τις γνωστικές ενότητες   

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΣΕ – Α.Π. Ι.1.- 2.Α)    

  Συνδροµή στην κατάρτιση, επισκόπηση, θεώρηση, καταλόγου γνωστικών 

ενοτήτων της εφαρµογής Πλάτωνας, συνδροµή στην επιστηµονική θεώρηση, 

έλεγχο, επεξεργασία επιστηµονικών και παιδαγωγικών κατευθύνσεων, 

επιστηµονική επιµέλεια.  

o   Εµπειρογνώµονες για τα πολυµεσικά στοιχεία    

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΣΕ – Α.Π. Ι.1.- 2.Β)  

 Συνδροµή στην κατάρτιση, επισκόπηση, θεώρηση, αναλυτικού καταλόγου 

πολυµεσικών στοιχείων που θα ενσωµατωθούν στην εφαρµογή. Μελέτη του 

καταλόγου γνωστικών ενοτήτων και του περιεχοµένου τους, µε στόχο τον 

εντοπισµό των επιστηµονικών παραµέτρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και 

µπορούν να οπτικοποιηθούν και στη συνέχεια επιλογή των παραµέτρων εκείνων 

που όντως θα πρέπει να οπτικοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και του 

τρόπου µε τον οποίο θα πρέπει να αποδοθεί οπτικά η σχετική πληροφορία. 

Επισκόπηση θεώρηση της οπτικοποίησης, συµβολή στον σχεδιασµό του 

περιεχοµένου των πολυµεσικών στοιχείων, ανατροφοδότηση ανάπτυξης και 

αντίστοιχη επιστηµονική συµβολή.  
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Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

Οι επιστήµονες οι οποίοι θα επιλεγούν για τις παραπάνω θέσεις, µπορούν να προέρχονται 

από ευρύ πεδίο επιστηµονικών εξειδικεύσεων που ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο που 

προαναφέρθηκε και ειδικότερα: 

 Φιλοσοφία (µε εξειδίκευση, κατά προτίµηση, στην Πλατωνική φιλοσοφία) 

 Αρχαιολογία 

 Φιλολογία  

 Ιστορία  

 Αρχιτεκτονική   

 Ιστορία της τέχνης  

Οι εµπειρογνώµονες – επιστηµονικοί συνεργάτες θα παράσχουν υποστήριξη στα 

επιστηµονικά στελέχη του ΙΜΕ, στην διεκπεραίωση των δράσεων του Έργου Ακαδηµία 

Πλάτωνος, ανάλογα µε την εξειδίκευσή τους. 

 Τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα για τους υποψηφίους για τις συγκεκριµένες θέσεις 

είναι πτυχίο Πανεπιστηµίου στην περιοχή των επιστηµών που προαναφέρονται ή, κατ’ 

ελάχιστο, 10 χρόνια αντίστοιχης ερευνητικής δραστηριότητας.  

Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η εξοικείωση µε µια ή περισσότερες από τις θεµατικές περιοχές 

του έργου και η αποδεδειγµένη εξοικείωση µε τις σχετικές ψηφιακές τεχνολογίες 

ανάπτυξης περιεχοµένου ή/και έκδοσης. Η διάρκεια απασχόλησης προβλέπεται µέχρι και 

την ολοκλήρωση του Έργου, που εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο του 

2014.  

Η επιλογή των επιστηµόνων που θα αναλάβουν το συγκεκριµένο ρόλο  θα γίνει αρχικά 

µε  βάση τα βιογραφικά των υποψηφίων και ειδικότερα µε βάση το ακαδηµαϊκό τους 

προφίλ και την επαγγελµατική τους κατάρτιση και σε δεύτερη φάση, εφόσον και για 

όσους κριθεί σκόπιµο, µετά από διαδικασία συνέντευξης µε την αρµόδια επιτροπή ή 

στελέχους του ΙΜΕ.  

3.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ  

3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής - υποβολή - αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος 

προτάσεων 

∆ικαίωµα συµµετοχής στην διαδικασία και ανάληψης συµβάσεων έχουν όλοι όσοι έχουν 

νοµίµως το δικαίωµα να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως 

χώρας προελεύσεως, και σε κάθε περίπτωση οι πολίτες οιασδήποτε εκ των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις των Εµπειρογνωµόνων – επιστηµονικών 

συνεργατών είναι διαρκής για τα επόµενο 1 έτος και λήγει στις 31/01/2014.  



 
Το έργο  «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Ι∆ΕΩΝ» υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα αξιολογούνται διαρκώς, ανάλογα µε τις ανάγκες 

και την εξέλιξη του Έργου. 

Όσοι προκρίνονται, θα καλούνται άµεσα προκειµένου να συνάψουν σύµβαση και να 

παράσχουν τις ζητούµενες υπηρεσίες.  

Ειδικά στην παρούσα φάση, οπότε θα επιλεγούν οι εµπειρογνώµονες που θα συνδράµουν 

το ΙΜΕ στην αρχική διαδικασία υλοποίησης του Έργου, θα αξιολογηθούν οι υπψήφιοι 

που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον µέχρι και την Πέµπτη, 7
η
 Φεβρουαρίου 2013.  

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν θεωρούνται ότι είναι σε ισχύ καθ’ όλη 

την διάρκεια της χρονικής περιόδου και θα παραµένουν στην βάση δεδοµένων των 

εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τα επόµενα έτη, εφ’ όσον κάποιος υποψήφιος δεν 

αποσύρει το ενδιαφέρον του για οποιονδήποτε λόγο, ενώ το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα 

να προτείνει στους υποψηφίους να αναλάβουν ανάλογα ή τα ίδια καθήκοντα και στις 

επόµενες χρονιές που θα λειτουργεί το θερινό σχολείο.  

Κάθε υποψήφιος µπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον είτε για την µία θέση (γνωστικές 

ενότητες), είτε για την άλλη (πολυµεσικά στοιχεία), είτε και για τις δύο.   

Η διαδικασία ανάθεσης γίνεται στο πλαίσιο και µε τις διαδικασίες του άρθρου 7.3., σε 

συνδυασµό µε ορισµένες διατάξεις των άρθρων 7.2.3.4.2. και 7.5. του Κανονισµού.  

3.2..Αµοιβές – διάρκεια  

Οι αµοιβή των επιστηµόνων συν για τις διάφορες εργασίες θα καθορισθεί µετά από 

διαπραγµάτευση, ανάλογα µε τις υπηρεσίες και την διάρκεια που θα συµφωνηθεί να 

παρασχεθούν, τα προσόντα κ.λπ. και θα θεωρηθεί κατ’ αποκοπή. 

Σε κάθε περίπτωση η αµοιβή για κάθε εµπειρογνώµονα και κατηγορία δεν θα υπερβεί τις 

3.000,00 €  

Το προαναφερόµενο ποσό είναι συνολική δαπάνη του φορέα και περιλαµβάνουν κάθε 

είδους κόστος και επιβάρυνση (ΦΠΑ, φόροι, κρατήσεις, εργοδοτικές εισφορές και  

εισφορές εργαζοµένων, εφόσον απαιτούνται,  χαρτόσηµα κ.λπ.)  

3.3. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι συνεργάτες καλούνται να αποστείλουν: 

• ενηµερωµένο βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο κατ’ ελάχιστον απαιτείται να 

αναφέρονται οι σπουδές, οι ειδικές γνώσεις, οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι, οι επιστηµονικές 

δηµοσιεύσεις, η επαγγελµατική και η ερευνητική δραστηριότητα και οι οµιλούµενες 

γλώσσες.  



 
Το έργο  «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Ι∆ΕΩΝ» υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

• κάθε άλλο στοιχείο το οποίο ο υποψήφιος κρίνει ότι είναι χρήσιµο προκειµένου να 

υποστηρίξει την υποψηφιότητά του.  

• συµπληρωµένη τη δήλωση που ακολουθεί, σύµφωνα µε το πρότυπο των υπευθύνων 

δηλώσεων:  

Ο/Η Κάτωθι υπογεγραµµέν....______________________ δηλώνω 

υπεύθυνα ότι:  

 

α. Εκδηλώνω το ενδιαφέρον µου να συνεργαστώ µε το ΙΜΕ στο 

πλαίσιο του έργου «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ: Οι δρόµοι της 

γνώσης» για τ…. θέσ….: 

Εµπειρογνώµονας για τις γνωστικές ενότητες (Κωδικός θέσης 

ΥΣΕ – Α.Π. Ι.1.- 2.Α)       � 

Εµπειρογνώµονας για τα πολυµεσικά στοιχεία (Κωδικός θέσης 

ΥΣΕ – Α.Π. Ι.1.- 2.Β)     � 

(σηµειώστε την θέση για την οποία ενδιαφέρεστε) 

β. Αποδέχοµαι πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

καθώς και του Κανονισµού «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ)» του ΙΜΕ.  

γ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό µου σηµείωµα 

και σε κάθε άλλο έγγραφο που υπέβαλα στο ΙΜΕ είναι ακριβή 

και αληθή  

δ. Τα στοιχεία επικοινωνίας µου είναι τα ακόλουθα:  

  ΟΝΟΜΑ:  

  ΕΠΩΝΥΜΟ: 

  ∆ιεύθυνση κατοικίας:   

  Κινητό τηλέφωνο  

  Σταθερό τηλέφωνο:  

  Email:  

  Αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου: 

 ε. Αποδέχοµαι ως έγγραφο µέσο επικοινωνίας την αποστολή από     

το ΙΜΕ οιουδήποτε εγγράφου στο ανωτέρω αναφερόµενο 

email.  

στ. Επιθυµώ/ ∆εν επιθυµώ (διαγράψτε ανάλογα) να διατηρήσει το 

ΙΜΕ το βιογραφικό µου και τα λοιπά στοιχεία σε περίπτωση 
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Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

που κρίνει ότι ενδεχόµενα να παρουσιάζει ενδιαφέρον εκτός 

από το παρόν και για άλλα µελλοντικά έργα του  

Η αποστολή των στοιχείων µπορεί να γίνει: 

• µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: jobs2@ime.gr , σε µορφή αρχείου 

*.doc ή *.pdf  

• ταχυδροµικά, αυτοπροσώπως, ή µέσω εκπροσώπου στη διεύθυνση του ΙΜΕ 

(Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα , Ελλάδα) υπόψη του κ. Αντωνάτου Λάµπρου, σε 

έντυπη µορφή 

• µε FAX στον αριθµό 212 254 3838 µε διαβιβαστική πρώτη σελίδα που θα διευκρινίζει 

πως το σύνολο της αποστολής θα πρέπει να τεθεί υπόψη του κ. Αντωνάτου Λάµπρου. 

Η Υπεύθυνη ∆ήλωση όπως αναφέρεται ανωτέρω αποστέλλεται υποχρεωτικά  

• είτε εγγράφως, υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο, µέσω τηλεοµοιοτυπίας (+212 

2543838) ή ταχυδροµικώς, στην στη διεύθυνση του ΙΜΕ (Πουλοπούλου 38, 118 51 

Αθήνα , Ελλάδα) υπόψη του κ. Αντωνάτου Λάµπρου. 

• είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ανωτέρω διεύθυνση σε µορφή ψηφιακής εικόνας 

µε την υπογραφή του ενδιαφερόµενου.   

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο στο e-mail jobs2@ime.gr αναφέροντας πάντα τον κωδικό αναφοράς ΥΣΕ -

Α.Π. 1.1.- 2. 

4.4 Γλώσσα  

 

Τα υποβαλλόµενα από τους υποψηφίους στοιχεία γίνονται δεκτά στην Ελληνική 

Γλώσσα. Η γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας µε τους εισηγητές, λοιπούς 

εµπλεκοµένους και συντελεστές του Καλοκαιρινού σχολείου είναι η Αγγλική και η 

Ελληνική, ενώ η γλώσσα επικοινωνίας µε το ΙΜΕ µπορεί να είναι είτε η Ελληνική, είτε η 

Αγγλική.  

Συµβατικά ισχύουσα γλώσσα είναι η Ελληνική ενώ η σύµβαση/ συµβάσεις που θα 

συναφθούν µε βάση την παρούσα θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αρµόδια για 

την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας   

4.5 ∆ηµοσιότητα  

Περιληπτική δηµοσίευση της παρούσας γίνεται στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΙΜΕ 

http://tenders.ime.gr καθώς και σε δεύτερο ειδικό δικτυακό τόπο για θέσεις εργασίας 
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Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

(παρ , 7.3.4.2.2. και  7.3.4.2.3 του Κανονισµού) ενώ το σύνολο των στοιχείων της 

διακήρυξης διατίθεται για τους ενδιαφερόµενους στον ειδικό κόµβο του ΙΜΕ 

http://tenders.ime.gr )  

 


