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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 Δικαίου, 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 - Α.Μ.Κ.Ε της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάσης και το Ίδρυμα Νεολαίας και δια 
Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το έργο «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και 
καινοτόμων ιδεών». Το έργο αφορά στην υλοποίηση σειράς Δράσεων και Ενεργειών που 
αποσκοπούν: 

• στην υποστήριξη της έρευνας, στην ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών 
ως παράμετρος της κοινωνικής και οικονομικής προόδου, 

• στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε ελληνικά και ξένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα (κλασικά λύκεια που λειτουργούν σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες, σχολεία στην Αμερική, στην Αυστραλία και στην Ασία) καθώς και 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων, 

• στην αξιοποίηση μιας ιστορικής περιοχής και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως 
αφετηρία «εργαλείο», «μονοπάτι» στη προσέγγιση της γνώσης και των 
εναλλακτικών τρόπων μάθησης, 

• στην ανάπτυξη της γνώσης ως μέσο επαγγελματικής αυτοπραγμάτωσης. 

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 Δια 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 



 

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 Δια Βίου μάθηση», η 
παρούσα πρόσκληση διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/ 18/ ΕΚ και από τις 
διατάξεις του ΠΔ 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. Διέπεται επίσης από τις προβλέψεις του «Κανονισμού Ανάθεσης και 
εκπόνησης μελετών, σύναψης συμβάσεων Υπηρεσιών και Διενέργειας 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. 
Διέπεται 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. Διευκρινίζεται 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 



 

διατάξεων αυτών οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά στην περίπτωση της συγκεκριμένης 
σύμβασης. 

1.3.ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΤΟΥ EΡΓΟΥ 

Η Ακαδημία του Πλάτωνος σηματοδοτεί μια αντίληψη ευρύτερης ενασχόλησης της 
φιλοσοφίας με θέματα οργάνωσης της κοινωνίας, της οικονομίας και της παραγωγικής 
διαδικασίας. Ο στοχασμός του Πλάτωνος και των μαθητών του,  και κυρίως του 
Αριστοτέλη, αποτέλεσε βασικό στοιχείο συγκρότησης των σύγχρονων επιστημονικών 
πεδίων, ενώ η σχέση μεταξύ επιστήμης και φιλοσοφίας παρέμεινε άρρηκτη στο πέρασμα 
των αιώνων: από την κβαντομηχανική και τη θεωρία του χάους στην φυσική, έως την 
θεωρία της αξίας στην οικονομία, και από την βιοτεχνολογία έως την αστροφυσική, η 
εφαρμοσμένη έρευνα τρέφεται από τις βασικές ιδέες του φιλοσοφικού στοχασμού, και 
τον ανατροφοδοτεί με τις προκλήσεις των σύγχρονων αποτελεσμάτων της.   

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στα πλαίσια της συμμετοχής του στο έργο 
"ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: – Ανάπτυξη της γνώσης και των καινοτόμων ιδεών – 
Πολίτης και Πολιτεία", ανέλαβε να οργανώσει και να λειτουργήσει για τα επόμενα τρία 
χρόνια, ένα θερινό σχολείο για τη φιλοσοφία και τη σχέση της με την επιστήμη και τη 
σύγχρονη τεχνολογία.  

Το Θερινό Σχολείο στοχεύει να προσελκύσει μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές, 
διαφόρων ειδικοτήτων από τεχνολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις, οι οποίοι θα είναι 
πρόθυμοι να διερευνήσουν πώς η επιστημονική πρακτική επηρεάζεται από τους 
φιλοσοφικούς στοχασμούς αρχαίων και σύγχρονων φιλοσόφων και πώς, αντιστρόφως, οι 
επιστημονικές ανακαλύψεις και τα τεχνολογικά επιτεύγματα μας οδηγούν στην 
αναθεώρηση βασικών φιλοσοφικών δογμάτων που έχουμε για τον κόσμο.  

Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου θα εξετάζονται και  θα παρουσιάζονται τόσο πρακτικά 
όσο και θεωρητικά θέματα: θα υπάρχουν διαλέξεις σχετικά με βασικά φιλοσοφικά 
κείμενα, αλλά και διαλέξεις και εργαστήρια σχετικά με την πολυεπιστημονική 
προσέγγιση της  παραγωγικής διαδικασίας, τα ηθικά θέματα που εγείρει η εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων της έρευνας κλπ.  

Οι διδάσκοντες θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου κατά κύριο λόγο αλλά και ειδικοί 
επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Η διδασκαλία θα διεξάγεται με διαλέξεις (32 ώρες 



 

συνολικά) και με εργαστήρια (16 ώρες συνολικά), ενώ θα διοργανωθούν και 
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συγκεκριμένους χώρους (Επίδαυρο, Αμφιαράειον, Δελφούς 
κλπ). Το αναλυτικό πρόγραμμα θα σχεδιάζεται κάθε χρόνο με βάση και την εμπειρία των 
προηγούμενων ετών υπό την καθοδήγηση του διευθυντή του θερινού σχολείου. 

Οι φοιτητές θα επιλέγονται, από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή, κατόπιν ανοιχτής 
πρόσκλησης η οποία θα δημοσιεύεται στο στο διαδίκτυο και θα κοινοποιείται σε πολλά 
σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Κάθε χρόνο θα 
συμμετέχουν 20 φοιτητές και το σύνολο των δαπανών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
αλλά και για τη διαμονή τους στην Ελλάδα,  θα καλύπτεται από το ΙΜΕ  (η μόνη δαπάνη 
την οποία θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι είναι το κόστος του ταξιδιού προς και από την 
Ελλάδα).   

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν επί 
μέρους εργασίες. Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται στο έργο της ακαδημαϊκής και 
διοικητικής διεύθυνσης του έργου. 

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Στην εργασία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που 
απαιτούνται για την αρχική οργάνωση του προγράμματος, καθώς και οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή του.  
Ενδεικτικά, για την προετοιμασία του προγράμματος απαιτούνται τα εξής:  

• Διαμόρφωση του ημερολογιακού και του ωρολογίου προγράμματος 
• Ανάπτυξη του ιστότοπου του Θερινού Σχολείου. 
• Επικοινωνία με τους φορείς που θα εκδηλώσουν κάθε μορφής ενδιαφέρον για το 

Θερινό Σχολείο. 
• Οργάνωση δράσεων για την προβολή του προγράμματος τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό 
• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσέλκυση εισηγητών και υπευθύνων 

των εργαστηρίων  και οργάνωση της διαδικασίας επιλογής τους. 
• Επιλογή των εισηγητών σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή και 

υπογραφή των αναγκαίων συμφωνιών με αυτούς.  
• Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσέλκυση φοιτητών και οργάνωση 

της διαδικασίας επιλογής τους  



 

• Επιλογή των φοιτητών σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή. 
• Αναζήτηση από τους εισηγητές του υλικού που θα μοιράζεται προς τους φοιτητές, 

επεξεργασία του και τελική αναπαραγωγή του. 
• Οργάνωση των υποστηρικτικών προς το θερινό σχολείο υπηρεσιών σχετικά με την 

υποδοχή, τη σίτιση, την φιλοξενία τις μετακινήσεις, τόσο των φοιτητών όσο και 
των εισηγητών, όπου αυτό προβλέπεται. 

 Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, ενδεικτικά απαιτούνται τα εξής:   
• Διασφάλιση της παρουσίας των εισηγητών σύμφωνα με το πρόγραμμα και τήρηση 

του ωρολογίου προγράμματος 
• Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες φιλοξενίας και σίτισης παρέχονται σύμφωνα με τις 

συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. 
• Διασφάλιση ότι οι  μετακινήσεις των φοιτητών γίνονται με ασφάλεια και εγκαίρως  
• Υποστήριξη των φοιτητών σε ό,τι χρειαστούν και αντιμετώπιση κάθε προβλήματος 

που θα τους προκύψει 
• Οργάνωση της αξιολόγησης του προγράμματος από τους συμμετέχοντες φοιτητές 

και από τους συνεργάτες εισηγητές και επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης για τη διαμόρφωση του προγράμματος την επόμενη χρονιά. 

• Επίβλεψη της βιντεοσκόπησης του προγράμματος και της παραγωγής του σχετικού 
οπτικού υλικού. 

2.2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 
ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ  

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επί του περιεχομένου, αφορούν στην αξιολόγηση των 
προτάσεων για εισηγήσεις, στην επαφή με επιστήμονες οι οποίοι θα μπορούσαν να  
συμμετάσχουν στο σχολείο ως εισηγητές, στην παραγωγή κειμένων σχετικών με το 
πρόγραμμα τα οποία θα  χρησιμοποιηθούν για την προβολή του και τα οποία θα πρέπει να 
έχουν την αναγκαία επιστημονική ακρίβεια και να αναδεικνύουν τον διεπιστημονικό και 
διαθεματικό χαρακτήρα του προγράμματος κλπ.  
Κόμβος έργου: http://summerschool.fhw.gr/plato/  

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

3.1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΉΣ 
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ .  (Κωδικός θέσης ΥΣΕ – Α.Π.Ι.1-Β.1 και ΥΣΕ – Α.Π.Ι.1-Β.2) 



 

 

Επιδίωξη είναι το έργο της διοικητικής και ακαδημαϊκής διεύθυνσης του Θερινού 
Σχολείου να ανατεθεί σε ένα πρόσωπο με τα κατάλληλα προσόντα, αλλά σε περίπτωση 
που κάτι τέτοιο αποδειχθεί ανέφικτο, θα ανατεθεί σε ομάδα προσώπων με κατάλληλο 
καταμερισμό εργασίας μεταξύ τους.  

Ο διοικητικός διευθυντής (Κωδικός θέσης ΥΣΕ – Α.Π.Ι.1-Β.1) είναι αυτός που θα 
ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για την διεξαγωγή του προγράμματος 
του θερινού σχολείου και στη συνέχεια θα φροντίσει για την απρόσκοπτη εξέλιξή του με 
βάση τον σχεδιασμό. Θα πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών σε θεματική περιοχή που συνδέεται με με τη θεματική του σεμιναρίου, να έχει 
πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και να έχει εμπειρία στη διοίκηση 
εκπαιδευτικών μονάδων ή γενικότερα οργανισμών που παρέχουν εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες.  

Ο ακαδημαϊκός διευθυντής (Κωδικός θέσης ΥΣΕ – Α.Π.Ι.1-Β.2) είναι επικεφαλής της 
επιστημονικής επιτροπής που αποφασίζει για όλα τα θέματα τα σχετικά με το 
πρόγραμμα, από την επιλογή των φοιτητών μέχρι τη διαμόρφωση του ωρολογίου 
προγράμματος. Ζητείται να είναι εξοικειωμένος με τη δομή και λειτουργία αντίστοιχων 
θερινών προγραμμάτων που απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.  

Στα ζητούμενα χαρακτηριστικά συγκαταλέγεται η ικανότητα να παίρνει αποφάσεις 
σχετικές με τα προτεινόμενα εργαστήρια και διαλέξεις τις οποίες να μπορεί να τις 
υποστηρίξει μετά λόγου γνώσεως, να μπορεί να συνεργαστεί με την υπόλοιπη 
επιστημονική ομάδα και τους συμβούλους εμπειρογνώμονες του θερινού σχολείου, να 
μπορεί να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με τους εισηγητές διευκολύνοντας το έργο 
τους με κάθε τρόπο, χωρίς να παρεκκλίνει από τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, 
να μπορεί να παρακινήσει τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν ώστε αυτοί να 
εξοικειωθούν το ταχύτερο δυνατόν με το όλο πρόγραμμα και να ανταποκριθούν με ζέση 
στις υψηλές απαιτήσεις,.   

Απαιτείται να έχει κάνει σπουδές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σχετικές με τη 
θεματική του Θερινού Σχολείου. 

Και για τις δύο θέσεις απαιτείται πολύ καλή γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της 
Αγγλικής γλώσσας. 

Η επιλογή για τις θέσεις θα γίνει αρχικά με  βάση τα βιογραφικά των υποψηφίων και 
ειδικότερα με βάση το ακαδημαϊκό τους προφίλ και την επαγγελματική τους εμπειρία και 
σε δεύτερη φάση, για όποιους εκ των υποψηφίων κριθεί σκόπιμο, μετά από διαδικασία 



 

συνέντευξης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ή στελέχους του ΙΜΕ την οποία θα 
περάσουν όσοι προεπιλεγούν από την πρώτη φάση. 

Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται, να αναθέσει τα καθήκοντα του Διοικητικού και του 
Επιστημονικού Διευθυντή στον ίδιο υποψήφιο, εφ’ όσον υπάρξει υποψήφιος που 
διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, πληροί τις προϋποθέσεις και οι συνθήκες το 
επιτρέπουν. 

 

3.2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. 
(Κωδικός θέσης ΥΣΕ – Α.Π.Ι.1-Β.3) 

 

Ο επιστήμονας ο οποίος θα επιλεγεί για να παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη επί του 
ακαδημαϊκού περιεχομένου, θα είναι στενός συνεργάτης του ακαδημαϊκού διευθυντή και 
της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος.  

Θα εισηγείται σχετικά με κάθε προτεινόμενη διάλεξη ή εργαστήριο, θα επιμελείται και 
θα αξιολογεί το υλικό που θα προτείνουν οι εισηγητές, θα προτείνει εισηγητές για να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και γενικά θα προσφέρει τις συμβουλευτικές του 
υπηρεσίες για κάθε θέμα που αφορά στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο του Θερινού 
Σχολείου. Επίσης, ο σύμβουλος θα έχει την ευθύνη να επιμεληθεί τα κείμενα που 
σχετίζονται με την παρουσίαση του προγράμματος και την προώθησή του σε 
επιστημονικά fora και συνέδρια, θα επιμεληθεί τα κείμενα του ιστότοπου κλπ.  

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψηφίους της συγκεκριμένης θέσης είναι 
πτυχίο πανεπιστημίου στην περιοχή των επιστημών και της τεχνολογίας και 
μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με την επιστημολογία ή με την φιλοσοφία και τη σχέση 
της με την επιστήμη. Επίσης ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν εμπειρία από παραγωγή και 
επιμέλεια επιστημονικών κειμένων. 
Η θέση προβλέπεται κατ’ αρχάς για τη φετινή χρονιά και στη συνέχεια αφού αξιολογηθεί 
ο συγκεκριμένος ρόλος και εκτιμηθεί η συμβολή του στην ομαλή εξέλιξη του έργου, θα 
επαναπροκηρυχθεί ή όχι. 
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 εμπειρία και σε δεύτερη φάση, για όποιους εκ των 
υποψηφίων κριθεί σκόπιμο, μετά από διαδικασία συνέντευξης ενώπιον επιτροπής ή 
στελέχους του ΙΜΕ.   

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ  



 

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής - υποβολή - αξιολόγηση προτάσεων 

Δικαίωμα 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 Δ/ντων του Έργου (Διοικητικού - 
Ακαδημαϊκού) και των Συμβούλων Εμπειρογνωμόνων είναι διαρκής για τα επόμενα 3 
έτη και λήγει στις 3/12/2013.  

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα αξιολογούνται κάθε Δεκέμβριο (2012 και 2013) 
προκειμένου να επιλεγούν στελέχη για το Θερινό σχολείο του καλοκαιριού του επομένου 
έτους. Όσοι προκρίνονται, θα καλούνται, ως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Ειδικά για το θερινό σχολείο του 2012 η προθεσμία υποβολής εκδηλώσεων 
ενδιαφέροντος λήγει την 28/5/2012. H αξιολόγηση θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν και οι 
υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να συνάψουν συμβάσεις, το αργότερα, ως την 
30η Ιουνίου 2012.  

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.  

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.  

4.2..Αμοιβές – διάρκεια  

Οι αμοιβές για τις διάφορες εργασίες καθορίζονται ως εξής: 

Η αμοιβή για την ή τις θέσεις της Διοικητικής και Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης θα 
προσδιοριστεί με βάση τον τελικό καταμερισμό που θα γίνει και τα προσόντα που θα 
έχει/ έχουν ο συνεργάτης/ συνεργάτες που τελικά θα επιλεγούν. Η συνολική δαπάνη 
πάντως δε θα ξεπερνάει τα 20.000 € ανά έτος. Σε καμία πάντως περίπτωση η συνολική 
δαπάνη για όλη την περίοδο (τριετία) δεν θα ξεπερνάει τις 60.000 € 

Η αμοιβή για την θέση συμβούλου εμπειρογνώμονα θα καθοριστεί με βάση τα 
προσόντα που θα έχει ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και τον ακριβή 
προσδιορισμό του έργου που θα συμφωνηθεί να αναλάβουν σύμφωνα με τις 
επιστημονικές ανάγκες του έργου. Η δαπάνη δεν θα ξεπερνάει τις 1.500 € για κάθε χρόνο 



 

και για κάθε σύμβουλο που τελικά θα επιλεγεί. Σε καμία πάντως περίπτωση η συνολική 
δαπάνη για όλη την περίοδο (τριετία) δεν θα ξεπερνάει τις 3.000 €. 

Η διάρκεια και η ολοκλήρωση του έργου ενός εκάστου από τους συνεργάτες που θα 
επιλεγούν θα καθορίζεται στη σύμβαση που θα υπογράφει καθένας από αυτούς. Στη 
σύμβαση θα αποτυπώνονται λεπτομερώς και οι υποχρεώσεις καθώς και οι προθεσμίες 
που θα πρέπει να τηρούνται, η διάρκεια της σύμβασης κ.λπ.. 

Τα προαναφερόμενα ποσά είναι συνολική δαπάνη του φορέα και περιλαμβάνουν κάθε 
είδους κόστος και επιβάρυνση (ΦΠΑ, φόροι, κρατήσεις, εργοδοτικές εισφορές και  
εισφορές εργαζομένων, εφόσον απαιτούνται,  χαρτόσημα κ.λ.π.) 

4.3. 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, η επαγγελματική και 
η ερευνητική δραστηριότητα, οι ομιλούμενες γλώσσες και ενδεικτικές δημοσιεύσεις.  

 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 “ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: Το 
αποτύπωμα της φιλοσοφίας στη σύγχρονη επιστήμη και την 
τεχνολογία” για τις θέσεις: 
Διοικητικός Διευθυντής του έργου - ΥΣΕ-Α.Π.Ι.1-Β.1 
Ακαδημαϊκός Διευθυντής του έργου- ΥΣΕ-Α.Π.Ι.1-Β.2 
Σύμβουλος Εμπειρογνώμων. - ΥΣΕ-Α.Π.Ι.1-Β.3 
 (Διαγράψτε το αντικείμενο που δεν σας αφορά. Μπορείτε, εάν 
επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα ταυτοχρόνως για τις 
θέσεις ..Β1 και ..Β2).  

β. Αποδέχομαι πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
καθώς και του Κανονισμού «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 



 

ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
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: 
  Διεύθυνση κατοικίας:   
  Κινητό τηλέφωνο  
  Σταθερό τηλέφωνο:  
  Email:  
  Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου: 
 στ. Αποδέχομαι ως έγγραφο μέσο επικοινωνίας την αποστολή από 
το ΙΜΕ οιουδήποτε εγγράφου στο ανωτέρω αναφερόμενο email.  
ε. Επιθυμώ/ Δεν επιθυμώ (διαγράψτε ανάλογα) να διατηρήσει το 

ΙΜΕ το βιογραφικό μου και τα λοιπά στοιχεία σε περίπτωση 
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 Δήλωση 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 tenders@ime.gr αναφέροντας πάντα τον κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-
Α.Π.Ι.1-Β. 

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 Δημοσιότητα  

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 
(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)  
 


