
 
 
 
 
 
Πράξη:  «Εικονικός οδηγός στην βυζαντινή αρχιτεκτονική : Η "Αγία Σοφία", Μνηµείο της 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς» 
 
 
Υποέργο 1: Τεκµηρίωση, Επιστηµονική Επιµέλεια, Οπτικοποίηση και Εικονική Αναπαράσταση 
της Αγίας Σοφίας, Μνηµείο της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΣΕ-ΑΣ-1 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  «Εικονικός οδηγός στην βυζαντινή αρχιτεκτονική : Η "Αγία Σοφία", Μνηµείο της 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς» ΤΟΥ ΙΜΕ 
 
Ηµεροµηνία Δηµοσίευσης: 31 Μαρτίου 2011  
 
 

 
 

  

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία - 
Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος»,  «Αττική» 

 



 

  

 

    

 
   

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία - Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος»,  «Αττική»» 

 

Σελ  2 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 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 το έργο «Εικονικός οδηγός στην 
βυζαντινή αρχιτεκτονική : Η "Αγία Σοφία", Μνηµείο της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς». Το έργο 
δίνει τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου το µνηµείο της Αγίας Σοφίας, ένας εµβληµατικός 
τόπος και χώρος της βυζαντινής –και κατ’ επέκταση της νεοελληνικής- ταυτότητας, στην 
ιστορική του συνέχεια και εξέλιξη, και να είναι επισκέψιµο από το Ελληνικό και διεθνές κοινό, 
όπως ήταν στην περίοδο της ακµής του, εκτιθέµενο στη ΘΟΛΟ εικονικής πραγµατικότητας 
του ΙΜΕ. 
Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας ανά επιχειρησιακό 
πρόγραµµα:«02 ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», «Ψηφιακή Σύγκλιση», «04 Ψηφιακή 
σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ», «05 ΨΗΦΙΑΚΗ Ψηφιακή σύγκλιση και 
επιχειρηµατικότητα στην ΠΔΜ», «Μακεδονία-Θράκη» «06 Ψηφιακή σύγκλιση και 
επιχειρηµατικότητα  Περιφ. Νοτίου Αιγαίου», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «05 Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας»,  «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος», «02 
Αειφόρος ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητα Ζωής», «Αττική», και συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 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 Θεσµικό Πλαίσιο  
 
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 («Εικονικός οδηγός 
στην βυζαντινή αρχιτεκτονική : Η "Αγία Σοφία", Μνηµείο της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς») έχει 



 

  

 

    

 
   

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία - Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος»,  «Αττική»» 

 

Σελ  3 

 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Ψηφιακής Σύγκλισης, η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και από τις διατάξεις του ΠΔ-346/98, του ΠΔ-18/2000, και 
του ΠΔ-370/95 στο µέτρο και στο βαθµό που δεν έρχονται σε αντίθεση µε την οδηγία 
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)», 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. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες 
92/50/ΕΟΚ και 93/39/ΕΟΚ έχουν αντικατασταθεί από την οδηγία 2004/18/ΕΚ η οποία διέπει 
την παρούσα. 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 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 
 

Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης του ναού της 
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, όπως αυτός ήταν στην περίοδο του 11ου-12ου αιώνα, 
η οποία θα βασίζεται σε στοιχεία επιστηµονικής έρευνας, τα οποία θα αποτυπώνονται µε 
δυναµικό, σαφή και τεκµηριωµένο τρόπο, προκειµένου να εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς. 
Η ψηφιακή αναπαράσταση θα αποτελεί δεξαµενή πληροφοριών, ένα όχηµα µε τη βοήθεια του 
οποίου ο επισκέπτης θα µπορεί να εξερευνήσει διάφορες φάσεις και πτυχές του µνηµείου. 

Στο έργο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν πολλαπλά σενάρια επίσκεψης και χρήσης της 
πληροφορίας – εκπαιδευτικές εφαρµογές, οι οποίες θα παρέχουν τη δυνατότητα στον 
επισκέπτη να λαµβάνει γνώσεις για την εξέλιξη της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής και τέχνης 
ενώ θα λαµβάνει πληροφορίες για τον ιστορικό περίγυρο, σηµαντικά ιστορικά, κοινωνικά και 
οικονοµικά στοιχεία της ζωής του Βυζαντίου, µέσα από ιστορικά στοιχεία του µνηµείου.  

Το έργο δίνει τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου το µνηµείο της Αγίας Σοφίας, ένας 
εµβληµατικός τόπος και χώρος της βυζαντινής, ευρύτερα της χριστιανικής – και κατ’ 
επέκταση της νεοελληνικής – ταυτότητας, στην ιστορική του συνέχεια και εξέλιξη, και να 
είναι επισκέψιµο από το ελληνικό και διεθνές κοινό, όπως ήταν στην περίοδο της ακµής του, 
εκτιθέµενο στη ΘΟΛΟ, το µουσείο εικονικής πραγµατικότητας του ΙΜΕ. 

Η βασική παράµετρος του προγράµµατος θα είναι η δυνατότητα εξερεύνησης του µνηµείου 
και η συµµετοχή σε διάφορα σενάρια και περιηγήσεις. Πέρα από µια απλή επίσκεψη σε µια 
φάση προκαθορισµένης ή µη επιλογής, ο χρήστης-επισκέπτης θα µπορεί, να λάβει πληθώρα 
πληροφοριών τόσο για το ίδιο το µνηµείο (όπως ενδεικτικά µαθηµατικός/γεωµετρικός 
σχεδιασµός, αρχιτεκτονική εξέλιξη, εσωτερική διάταξη, εικονογραφικό πρόγραµµα και 
διάκοσµος, τρόπος κατασκευής και οικοδοµικά υλικά, κλπ.), καθώς επίσης για το βυζαντινό 
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πολιτισµό και τέχνη (αρχιτεκτονική, µνηµειακή ζωγραφική και µουσική), και το κοινωνικό και 
ιστορικό πλαίσιο. Έτσι, το έργο στοχεύει όχι µόνο στην αναπαράσταση µιας λαµπρής στιγµής 
/ περιόδου του µνηµείου, αλλά παράλληλα και στην κατανόηση της εξέλιξης του µνηµείου, 
και κατ’ επέκταση και του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισµικού πλαισίου στο  οποίο 
δηµιουργήθηκε και του οποίου αποτέλεσε και αποτελεί σύµβολο. 

Το έργο είναι καινοτόµο στο βαθµό που θα προσφέρει τη δυνατότητα της εξερεύνησης και 
της «ανάγνωσης» του µνηµείου στα γνωστικά επίπεδα. Για τον σκοπό αυτό, είναι 
απαραίτητος ο συγκερασµός των περισσότερων δυνατών υπαρχόντων δεδοµένων. 
Προκειµένου για την αρχιτεκτονική, το ΙΜΕ θα βασιστεί στην επεξεργασία των ευρύτερα 
αποδεκτών αρχιτεκτονικών σχεδίων και αποτυπώσεων τα οποία θα µελετηθούν και τύχουν 
της κατάλληλης επιστηµονικής επεξεργασίας και ερµηνείας από τους αρχιτέκτονες και 
αρχαιολόγους ιστορικούς που θα απασχοληθούν στο έργο. Η αναπαράσταση του εσωτερικού 
εκ των πραγµάτων απαιτεί έναν ορισµένο βαθµό επιλογών της απεικόνισης, αφού θα 
αποδίδει τα υπάρχοντα στοιχεία µε αθροιστική λογική και όχι χρονολογική, βάσει της έρευνας 
και των αναστηλωτικών προγραµµάτων µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα. Σκοπός του έργου 
είναι η εξερεύνηση µε βάση παλαιότερες µελέτες και άλλες έρευνες να δίνονται καινούργιες 
δυνατότητες διερεύνησης και δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών σεναρίων. Προκειµένου για 
την αρχιτεκτονική, η έµφαση στο γεωµετρικό σχεδιασµό του µνηµείου θα επιτρέπει να 
γνωρίσει κανείς καλύτερα το ναό και να κατανοήσει σε βάθος τις αρχές που υιοθετήθηκαν 
από τους αρχιτέκτονες και την ιδεολογία από την οποία διαπνέονταν. Προκειµένου για το 
εσωτερικό, θα συµπεριληφθούν στοιχεία για το διάκοσµο του µνηµείου (γλυπτά, ψηφιδωτά, 
ορθοµαρµαρώσεις)  τα οποία θα προκύψουν από την επιστηµονική ανάλυση των σχεδίων, 
στοιχείων και επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. Επιπλέον, θα αποτυπωθεί και θα παρέχονται το 
κοινό τα σηµαντικά στοιχεία της  εξέλιξη της έρευνας για το ναό, από τις ανασκαφές των 
παλαιότερων φάσεων ως την αποκάλυψη και αναστήλωση των ψηφιδωτών του. Αυτό θα 
καταστεί χρήσιµο τόσο για τον επισκέπτη όσο και για τους µαθητές αλλά και για φοιτητές και 
µελετητές της βυζαντινής µνηµειακής τέχνης. 

Με σκοπό να βοηθηθεί ο επισκέπτης στην εξερεύνησή του, η τεκµηριωτική εργασία που θα 
καταλήγει στα µεταδεδοµένα της αναπαράστασης, θα δηµοσιευθεί σε ειδικό κόµβο στο 
διαδίκτυο, έτσι ώστε αθροιστικά µε την παρουσίαση του έργου στα συστήµατα εικονικής 
πραγµατικότητας να δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη, συνολικής πρόσβασης σε µια 
δεξαµενή γνώσης. Τα µεταδεδοµένα αυτά θα περιέχουν τις συµβάσεις και παραδοχές της 
αναπαράστασης και τις αντίστοιχες επιλογές σύµφωνα µε την ειδική µεθοδολογία 
αναπαράστασης και οπτικοποίησης επιστηµονικής αρχαιολογικής γνώσης του ΙΜΕ. 

 
1.4 Συνοπτική Περιγραφή του Υποέργου 
 
Οι εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1, το οποίο υλοποιείται µε βάση 
την ανωτέρω απόφαση µε ίδια µέσα, είναι µέρος του ανωτέρω συνολικού έργου και 
αφορούν τα ακόλουθα (όπως προβλέπονται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου): 
 
• Εργασία 1.4.1: Ιστορική/Αρχαιολογική Έρευνα, Τεκµηρίωση και Επιµέλεια 

 

Σε αυτή την εργασία, οι Ιστορικοί-Αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες της Επιστηµονικής Οµάδας, και 
ειδικοί εµπειρογνόµωνες σε θέµατα αρχιτεκτονικής, τέχνης, ιστορίας του µνηµείου και του 
Βυζαντίου, σε πρώτη φάση θα εστιαστούν στην έρευνα, την επιστηµονική καταγραφή και τη 
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συλλογή του ιστορικού υλικού που απαιτείται για την επιστηµονική τεκµηρίωση της 
συγκεκριµένης ψηφιακής πολιτιστικής συλλογής. Σε επόµενη φάση, θα αξιολογήσουν την 
πληροφορία αυτή και θα την συµπληρώσουν σταδιακά µε το κατάλληλο οπτικό υλικό για τα 
στοιχεία του µνηµείου. Επιπλέον, θα πρέπει να διακρίνουν και να κωδικοποιήσουν τα 
στοιχεία-αντικείµενα που θα αποτελέσουν το ιστορικό υποστηρικτικό υλικό στην εικονική 
απεικόνιση του έργου. 

Το υλικό που θα συγκεντρωθεί από την παραπάνω εργασία θα παρουσιαστεί από την οµάδα 
Ιστορικών-Αρχαιολόγων στους συνεργαζόµενους εκπαιδευτικούς και µουσειολόγους, 
σεναριογράφους, καλλιτέχνες κλπ έτσι ώστε να ξεκινήσει η δηµιουργική προσέγγιση και 
συγγραφή των σεναρίων παρουσίασης. Στην εργασία αυτή συµµετέχει και η οµάδα 
σχεδιασµού και ανάπτυξης της τεχνολογικής βάσης και τρισδιάστατης απεικόνισης του 
µνηµείου καθώς τα σενάρια οφείλουν να λάβουν υπόψη τους περιορισµούς και δυνατότητες 
του µέσου. Θα αναπτυχθούν έτσι τα σενάρια οπτικοποίησης και παρουσίασης του 
περιεχοµένου. 

Οι Ειδικοί εµπειρογνώµονες σε εξειδικευµένα θέµατα οι ποίοι θα κληθούν να συµµετέχουν 
κατά περίπτωση θα υποστηρίξουν µε την εξειδικευµένη γνώση τους την οµάδα στα ζητήµατα 
αυτά, ανατροφοδοτώντας την διαδικασία οπτικοποίησης της ιστορικής πληροφορίας και των 
επιστηµονικών δεδοµένων και την αποτύπωση της ίδιας αυτής της διαδικασίας και των 
επιλογών της. Οι οµάδες εργασίας θα είναι διεπιστηµονικές. Με βάση την ειδική µεθοδολογία 
οπτικοποίησης ιστορικής αρχαιολογικής πληροφορίας του ΙΜΕ καθώς και ψηφιοποίησης των 
µεταδεδοµένων της διαδικασίας αυτής ώστε να είναι διαθέσιµα στο κοινό, σε κάθε οµάδα 
τεχνολογικής ανάπτυξης και σχεδιασµού συµµετέχουν ιστορικοί και αρχαιολόγοι, και ειδικοί 
εξειδικευµένοι εµπειρογνώµονες στο συγκεκριµένο αντικείµενο από την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό, οι οποίοι ελέγχουν σε κάθε στάδιο και ανατροφοδοτούν την διαδικασία, σε στενή 
συνεργασία µε τους αρχιτέκτονες. 

 
• Εργασία 1.4.2: Οπτικοποίηση Περιεχοµένου  

 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, το ιστορικό υλικό που επιλέγεται και πιστοποιείται και 
τεκµηριώνεται από την παραπάνω εργασία (1.1 Ιστορική  / Αρχαιολογική επιστηµονική 
Έρευνα, Τεκµηρίωση και Επιµέλεια) θα υποστεί την τεχνική και ψηφιακή επεξεργασία ώστε 
να σχεδιαστεί σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη µορφή το κύριο στοιχείο του έργου, που είναι 
η αναπαράσταση σε τρισδιάστατη µορφή του µνηµείου στην περίοδο 11-12 αιώνα. Ο 
σχεδιασµός των µοντέλων θα γίνει παράλληλα σε ένα βαθµό µε την ανάπτυξη των σεναρίων 
ώστε να ανατροφοδοτεί τον σχεδιασµό της αφήγησης πληροφορίας και ανάπτυξης 
πρόσθετων αντικειµένων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των σεναρίων αυτών. Η 
διαδικασία αυτή είναι σταδιακή για κάθε στοιχείο της σύνθεσης, και υπόκειται σε διαρκή 
έλεγχο και ανατροφοδότηση από τους αρχαιολόγους, ιστορικούς και ειδικούς 
εµπειρογνώµονες και για τον λόγο αυτό οι 2 εργασίες εξελίσσονται παράλληλα. 

Για το σχεδιασµό του ιστορικού περιεχοµένου, χρησιµοποιούνται λογισµικά προγράµµατα 
σχεδίασης και κατασκευής τρισδιάστατων µοντέλων όπως SoftImage XSI, 3D Studio MAX, τα 
οποία είναι τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα στην αγορά. 

Οι αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι και ειδικοί εµπειρογνώµονες της επιστηµονικής οµάδας του 
έργου θα µεταφέρουν σταδιακά όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες πληροφορίες στους  
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σχεδιαστές δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών, προκειµένου οι τελευταίοι να 
χρησιµοποιήσουν όλες τις δυνατότητες του λογισµικού προγράµµατος για να σχεδιάσει τα 
µοντέλα στον εικονικό χώρο. Επίσης, µε τη συνεχή συνεργασία των ειδικοτήτων αυτών 
εξασφαλίζεται και η ιστορική εγκυρότητα και τεκµηρίωση του πολιτιστικού περιεχοµένου του 
ψηφιακού υλικού. Ταυτόχρονα οι ειδικοί σε συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας θα 
ανατροφοδοτούν τους σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και ιστορικούς για τις κατά περίπτωση 
δυνατότητες επεξεργαστικής ισχύος των ειδικών συστηµάτων εικονικής πραγµατικότητας που 
επιτρέπουν τη πλοήγηση σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να προσαρµόζουν το οπτικοποιηµένο 
υλικό στα επίπεδα πολυπλοκότητας και ανάλυσης που υποστηρίζει η τεχνολογία αιχµής.  

Βασικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να επιτύχει την κατά το δυνατό πιστότερη 
παρουσίαση του ιστορικού υλικού, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα διαθέσιµα επιστηµονικά 
δεδοµένα (καθώς και τα στοιχεία άγνοιας και επιστηµονικής επισφάλειας που 
ενσωµατώνονται στα µεταδεδοµένα) όσο και τα τεχνολογικά δεδοµένα και δυνατότητες. Για 
το λόγο αυτό, οι ενέργειες του σχεδιαστή – µε την απαραίτητη συµβολή των ιστορικών, 
αρχιτεκτόνων και αρχαιολόγων – στοχεύουν: 

 Στη ρεαλιστική και αισθητικά πιο άρτια απόδοση της εικόνας του µνηµείου και των 
αντικειµένων 

 Στην επίτευξη παρουσίασης και περιήγησης µε ρεαλιστικό τρόπο 

 Στο σχεδιασµό του µνηµείου-αντικειµένων σε ορθές αναλογίες  

 Στην εξασφάλιση της περιήγησης του επισκέπτη σε πραγµατικό χρόνο 

 Στο σχεδιασµό βοηθητικών στοιχείων (π.χ. µονοπάτια, τοιχάρια, διάδροµοι κ.α.) που 
να ενισχύουν την πιστότητα και ακρίβεια της εικονικής πραγµατικότητας, όπως και 
αντικειµένων και ανθρώπινων µορφών που απαιτούνται στο πλαίσιο της πληροφορίας 
που είναι επιθυµητό να παρασχεθεί µέσω των σεναρίων.  

 

Στο πλαίσιο του υποέργου 1 θα αναπτυχθούν και το εκπαιδευτικά και δηµιουργικά σενάρια 
παρουσίασης και περιήγησης, πάνω στο ακόλουθο γενικό πλαίσιο: (σενάρια που έχουν 
προταθεί και τίθενται προς αξιοποίηση και τελική διαµόρφωση από τους σεναριογράφους). Η 
τελική εκδοχή των σεναρίων θα δηµιουργηθεί µε την γνωµοδότηση και των 
εµπειρογνωµόνων και των υπευθύνων για την τεκµηρίωση και ανάπτυξη της οπτικοποίησης. 

Η θεµατική των σεναρίων όπως παρατίθεται ακολούθως αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο εντός 
του οποίου ο σεναριογράφος σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας έργου, θα 
αναπτύξει το συγκεκριµένο σενάριο της εφαρµογής προσαρµοσµένο στους περιορισµούς και 
δυνατότητες του µέσου και τους στόχους του έργου.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 

Περιήγηση στο Μνηµείο (πτυχή: ιστορική αρχιτεκτονική προσέγγιση) 

Το 532, µετά την καταστροφή της θεοδοσιανής Αγίας Σοφίας κατά τη Στάση του Νίκα τον 
Ιανουάριο, ο Ιουστινιανός ανέθεσε στους µαθηµατικούς και αρχιτέκτονες Ανθέµιο και 
Ισίδωρο την ανέγερση ενός νέου ναού της Αγίας Σοφίας. Οι δύο αρχιτέκτονες εκπόνησαν ένα 
πρωτότυπο και µεγαλεπήβολο αρχιτεκτονικό σχέδιο, που οδήγησε στην κατασκευή ενός 
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ναού, που έµελλε να µείνει ως το σηµαντικότερο επίτευγµα όχι µόνο της ιουστινιάνειας, αλλά 
της βυζαντινής ναοδοµίας εν γένει. Το σενάριο της βασικής περιήγησης θα δίνει τη 
δυνατότητα στον επισκέπτη να περιηγηθεί στο βασικό αρχιτεκτονικό µοντέλο, γνωρίζοντας 
τα βασικά σηµεία της ιουστινιάνειας Αγίας Σοφίας.  

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 

Ο Εσωτερικός Διάκοσµος (πτυχή: τέχνη και καλλιτεχνική ακτινοβολία) 

Στη νοητή αυτή διαδροµή, θα µπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη του 
εικονογραφικού προγράµµατος του µνηµείου. Σταθµοί στην περιήγηση θα είναι πληροφορίες 
που θα δίνονται για τις «επεµβάσεις» των αυτοκρατόρων µέσα από τις οποίες αποτυπώθηκαν 
η ιδέα για τη θέση του αυτοκράτορα στην Οικουµένη και διαµορφώθηκε ένα πρότυπο 
χριστιανικού ηγεµόνα. Τα ψηφιδωτά αποτελούν, επίσης, αντιπροσωπευτικό δείγµα της 
κωνσταντινουπολίτικης µνηµειακής τέχνης, που διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στην 
καλλιτεχνική ζωή όχι µόνο στην αυτοκρατορία αλλά και ευρύτερα.  

Μέσα από το σενάριο αυτό, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή µε τη 
σηµασία του ψηφιδωτού στη βυζαντινή µνηµειακή τέχνη, µε τις αυτοκρατορικές και 
ιδεολογικές του προεκτάσεις, καθώς επίσης θα µάθει σηµαντικές πληροφορίες για τα τεχνικά 
ζητήµατα κατασκευής. 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 

Φυσικές Καταστροφές και Οριστική Διαµόρφωση κατά την Υστεροβυζαντινή Περίοδο (πτυχή: 
αρχιτεκτονική) 

Κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους (13ος-14ος αιώνας) ο ναός της Αγίας Σοφίας υπέστη για 
άλλη µια φορά σηµαντικές καταστροφές, ενώ στις επισκευές του αρχιτεκτονήµατος και την 
επαναδιακόσµηση του εσωτερικού, το µνηµείο έλαβε την τελική του µορφή µε την οποία 
σώζεται µέχρι σήµερα. Με αφορµή την εξέλιξη αυτή, θα παρουσιάζονται πληροφορίες για 
προηγούµενες φάσεις επιµέρους σηµαντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, στα οποία 
σηµειώνονται αλλαγές στην εξέλιξη του µνηµείου.  

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 

1261, Στέψη του Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου (πτυχή: πολιτική / ιδεολογική) 

Στις 15 Σεπτεµβρίου 1261, ο Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος εστέφθη αυτοκράτορας στην Αγία 
Σοφία, ένα µήνα µετά την ανάκτηση της βυζαντινής πρωτεύουσας, ιδρύοντας την τελευταία 
βυζαντινή δυναστεία των Παλαιολόγων. 

Στο σενάριο θα περιγραφεί το γεγονός µέσα από τις πηγές και θα παρουσιαστούν οι τελετές 
που έλαβαν χώρα κατά την στέψη του αυτοκράτορα. Θα παρουσιαστεί η θεσµική διάσταση 
του χώρου και ο κεντρικός του ρόλος για την αυτοκρατορική ιδεολογία του Βυζαντίου. Η 
στέψη στη Μεγάλη Εκκλησία ακολουθεί συγκεκριµένο τυπικό και έχει χαρακτήρα επικύρωσης 
του αυτοκρατορικού θεσµού, καθώς ηγεµόνες που δεν είχαν στεφθεί στη Μεγάλη Εκκλησία 
δε διέθεταν το ίδιο κύρος. Επιπλέον, θα δοθεί  στον επισκέπτη η ευκαιρία να αντιληφθεί τη 
σηµασία του γεγονότος αυτού για την αναστήλωση της αυτοκρατορίας (που ξεκίνησε µε την 
ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης τον Αύγουστο του 1261) και την προσπάθεια του 
Μιχαήλ να προβληθεί ως νέος Κωνσταντίνος.  

ΣΕΝΑΡΙΟ 5 
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Εκκλησιαστική Σύνοδος: Η Σύνοδος του 879/880 και ο Απόηχός της (πτυχή: θρησκευτική και 
εκκλησιαστική) 

Το φθινόπωρο του 879 στην Κωνσταντινούπολη συγκλήθηκε Εκκλησιαστική Σύνοδος που 
επικύρωσε τη δεύτερη εκλογή του Φωτίου στον πατριαρχικό θρόνο. Οι συνεδριάσεις, στις 
οποίες εκπροσωπήθηκαν και οι 5 πατριαρχικές έδρες µε µεγάλο αριθµό επισκόπων, έλαβαν 
χώρα στην Αγία Σοφία. Οι αποφάσεις της συνόδου επικυρώθηκαν το χειµώνα του 880 και 
είχαν µεγάλη ιστορική σηµασία, καθώς διατυπώνουν µια προσπάθεια γεφύρωσης των 
προσπαθειών µεταξύ Ρώµης και ανατολικών Εκκλησιών και είναι η αρχή µιας πορείας που 
οδηγεί σταδιακά στο σχίσµα του 1054. Με το σενάριο αυτό θα δίνονται στον επισκέπτη 
βασικέ πληροφορίες για το γεγονός αυτό και τη σηµασία του.  

Τα σενάρια παρουσίασης διασφαλίζουν την επιστηµονική ενότητα σε σχέση µε τη χρονική 
εξέλιξη της συλλογής και δοµούν ενότητες πληροφορίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
χρονική ταυτοποίηση της τελικής ψηφιακής συλλογής και η ενότητά της. Με τον τρόπο αυτό, 
το έργο αποκτά υψηλή προστιθέµενη πολιτιστική αξία.  

Με την λέξη σενάριο εννοείται µια ενότητα παρουσίασης γνώσης στο πλαίσιο του 
εικονικού κόσµου, η οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το εικονικό υπόβαθρο 
του µνηµείου και µε τις άλλες ενότητες παρουσίασης γνώσης, έτσι ώστε ο 
επισκέπτης να αποκτά πρόσβαση σε σηµαντικά στοιχεία επιστηµονικής γνώσης που 
έχουν ενσωµατωθεί στο έργο.     

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 θα αναπτυχθούν οι ιδέες, το πλαίσιο και τα  κείµενα των 
σεναρίων και storyboard (εφόσον κριθεί απαραίτητο σύµφωνα µε την τελική µορφή  του 
σεναρίου), καθώς και το οπτικοποιηµένο υλικό, αρχικά τρισδιάστατα και δισδιάστατα µοντέλα 
χώρων και αντικειµένων του µνηµείου και το σύνολο της ιστορικής και αρχαιολογικής 
τεκµηρίωσης.   Στην επεξεργασία και δηµιουργία και εφαρµογή των σεναρίων εµπλέκονται 
πέραν των ειδικών καλλιτεχνών και σεναριογράφων, ιδιαίτερα οι ιστορικοί αρχαιολόγοι και 
ειδικοί εµπειρογνώµονες (ως προς την σηµασία και βάρος των αρχαιολογικών  πληροφοριών, 
την τεκµηρίωση των αρχαιολογικών και ιστορικών στοιχείων των σεναρίων), οι σχεδιαστές 
γραφικών και προγραµµατιστές εικονικής πραγµατικότητας, (ως προς την παροχή 
πληροφοριών και έλεγχο και καθοδήγηση για την συµβατότητας των σεναρίων µε την 
συγκεκριµένη τεχνολογία), οι αρχιτέκτονες (ως προς την λειτουργικότητα των σεναρίων στον 
εικονικό χώρο) και οι ειδικοί εκπαίδευσης κάθε είδους (σε σχέση µε την εκπαιδευτική 
διάσταση και στόχους των σεναρίων).  

Η ενσωµάτωση του αστικοποιηµένου υλικού στα συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας, τα 
λοιπά στοιχεία παραγωγής των σεναρίων, µουσική, καλλιτεχνικός σχεδιασµός ήχοι, κλπ θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 2 σε στενή συνεργασία και αλληλουχία µε τις ενέργειες 
που υλοποιούνται στο Υποέργο1. 

 
• Εργασία 1.4.3: Ανάπτυξη Κόµβου 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διάδοση του πολιτιστικού περιεχοµένου του εν λόγω 
έργου και δυνατότητα πρόσβασης του ευρύ κοινού, αλλά και της ακαδηµαϊκής κοινότητας, 
στο επιστηµονικό υπόβαθρο-τεκµηρίωση της συγκεκριµένης εικονικής πραγµατικότητας. 

Προκειµένου για την επιτυχή προβολή και διάδοση του έργου και τη δυνατότητα 
διαδικτυακής πρόσβασης του κοινού στο πολιτιστικό ψηφιακό περιεχόµενο του έργου καθώς 
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και των κειµένων που θα παραχθούν από την εν λόγω εργασία, θα αναπτυχθεί ένας 
αυτόνοµος και διακριτός κόµβος µε στοιχεία της τεκµηρίωσης και του οπτικού υλικού. 

Θα υπάρξει γλωσσική και επιστηµονική επιµέλεια των κειµένων που θα παραχθούν. Οι ειδικοί 
εµπειρογνώµονες θα παρέχουν ανατροφοδότηση στη διαδικασία παραγωγής, συγγραφής και 
τεκµηρίωσης. 

 
 
2. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

2.1. Σεναριογράφοι (κωδικός ΥΣΕ-ΑΣ-1-Α) 

Σεναριογράφοι ψηφιακού διαδραστικού περιεχοµένου. Αποδεδειγµένη 

ικανότητα συγγραφής δηµιουργικών εκπαιδευτικών σεναρίων (αναλυτικά 

σενάρια αφήγησης / scripts και περιγραφές σκηνών) διαδραστικών ψηφιακών 

εφαρµογών, µε πολιτιστικά και ιδιαίτερα αρχαιολογικά θέµατα.  

Οι σεναριογράφοι θα κληθούν να συνθέσουν και συγγράψουν τα διαφορετικά 

σενάρια που προβλέπονται στο έργο, για την παρουσίασή του, λαµβάνοντας 

υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες του µέσου, τα επιστηµονικά δεδοµένα και 

τους εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς στόχους του έργου. Επιθυµητό 

προσόν: σπουδές φιλολογίας ή / και ιστορίας και εκπαιδευτική γνώση και 

ικανότητα. 

Η διαδικασία επιλογής του σεναριογράφου δύναται να γίνει σε 2 φάσεις: Οι 

σεναριογράφοι που θα προεπιλεγούν µε βάση την παρούσα εκδήλωση 

ενδιαφέροντος θα κληθούν να υποβάλλουν συνοπτικά εντός 15 ηµερών από 

την ηµέρα κοινοποίησης της προεπιλογής τους (έως 300 λέξεις) την βασική 

ιδέα ανάπτυξης κάθε σεναρίου, αφού τους παρασχεθούν βασικά στοιχεία και 

επιστηµονικά δεδοµένα από το ΙΜΕ. Θα δύνανται να υποβάλλουν ιδέες για όλα 

ή για µέρος των σεναρίων. Εν συνεχεία θα επιλεγούν οι συνεργάτες µε βάση 

την βασική ιδέα που θα προτείνουν.  

2.2. Εµπειρογνώµονες περιεχοµένου (κωδικός ΥΣΕ-ΑΣ-1-Β) 
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Ειδικοί εµπειρογνώµονες περιεχοµένου, µε εξειδίκευση στην ιστορία και 

αρχιτεκτονική του µνηµείου της Αγίας Σοφίας.  

Το αντικείµενο της εργασίας θα είναι η γνωµοδότηση επί ειδικών 

επιστηµονικών θεµάτων αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ζωγραφικός εσωτερικού  

διάκοσµου, ψηφιδωτών, αρχαιολογίας  και υλικού  πολιτισµού  της περιόδου,  

ιστορίας και εξέλιξης του µνηµείου της Αγίας Σοφίας και διασύνδεσή του µε 

την ευρύτερη ιστορική εξέλιξη στην οποία εντάσσεται. Περιλαµβάνεται η 

παροχή επιστηµονικών παρατηρήσεων και κατευθύνσεων στα ανωτέρω 

θέµατα, επιστηµονική παρακολούθηση και γνωµοδότηση επί των επιλογών 

κατά την διαδικασία οπτικοποίησης, επιστηµονική υποστήριξη και 

γνωµοδότηση επί των σεναρίων παρουσίασης σε αντίστοιχα θέµατα.  

Ο εµπειρογνώµονας θα κληθεί να συναντηθεί µε την οµάδα έργου του ΙΜΕ, 

στην έδρα του φορέα στην Αθήνα, κατ’ελάχιστον 1 φορά κατά την διάρκεια 

του έργου και κατά µέγιστον 3 φορές.  

Ελάχιστο απαιτούµενο προσόν: διδακτορικός τίτλος Βυζαντινής ιστορίας ή/και 

αρχαιολογίας ή/και τέχνης, επιστηµονικό έργο και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το 

αντικείµενο (το µνηµείο της Αγίας Σοφίας) 

Επιθυµητά στοιχεία: ακαδηµαϊκή εµπειρία, συµµετοχή και διεθνή fora και 

διεθνή επιστηµονικά έργα σχετικά µε το µνηµείο της Αγίας Σοφίας  

2.3. Διαδικασία Επιλογής και Όροι Συµµετοχής  

 
Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης επιµέρους εργασιών στο πλαίσιο της παρούσας, 
θα είναι συνεχής έως την 30/6/2012 ανάλογα µε την εξέλιξη του χρονοδιαγράµµατος, 
την πρόοδο της υλοποίησης των επιµέρους εργασιών, την κάλυψη των αναγκών του έργου. Η 
διαδικασία ανάθεσης γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 7.3. σε συνδυασµό µε το άρθρο 
7.2.3.4.2. του Κανονισµού Αναθέσεως Υπηρεσιών και Προµηθειών του ΙΜΕ καθώς και του 
άρθρου 7.5. του ανωτέρω Κανονισµού. Η αξιολόγηση και ανάθεση των εργασιών δύναται να 
γίνει, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου έως και την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία, σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα ως ακολούθως: Σε κάθε φάση αξιολογούνται οι εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος οι οποίες λαµβάνονται έως και το τέλος της 12ης ηµερολογιακής ηµέρας κάθε  
µήνα αρχής γενοµένης από τον Απρίλιο 2011. Εάν αυτή είναι αργία τότε έως και την 
τελευταία εργάσιµη που προηγείται της 12ης ηµερολογιακής ηµέρας κάθε µήνα.  Η αξιολόγηση 
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γίνεται µε βάση τις διαδικασίες του ΙΜΕ και οι εργασίες ανατίθενται από την Υπηρεσία 
Συντονισµού Έργου του ΙΜΕ, και συγκεκριµένα τον Διοικητικό Υπεύθυνο Έργου  του ΙΜΕ. 
 
Τα κριτήρια επιλογής είναι η κάλυψη των ειδικών τεχνικών, καλλιτεχνικών και επιστηµονικών 
αναγκών του έργου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν και η χρονική διαθεσιµότητα 
των υποψηφίων για τις συγκεκριµένες περιόδους και εργασίες σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
έργου και την πορεία εκτέλεσής του. Το ΙΜΕ δύναται να καλέσει τους ενδιαφερόµενους σε 
συνέντευξη προκειµένου να αξιολογηθούν και διευκρινιστούν τα στοιχεία που έχουν 
υποβάλλει, καθώς επίσης δύναται να τους καλέσει να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία για τα 
αναφερόµενα στο βιογραφικό τους (πτυχία κλπ) ή πρόσθετα στοιχεία (δείγµατα έργου τους 
και οιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτηθεί). 
 
Οι εργασίες που θα ανατεθούν δεν θα ξεπερνούν σε καµία περίπτωση το ποσό των 6.000 
ευρώ ανά σύµβαση για τις συµβάσεις ειδικών εµπειρογνωµόνων και το ποσό των 3.500 ευρώ 
ανά σενάριο που θα συγγραφεί ενώ  σε κάθε περίπτωση θα καθοριστούν µε βάση την 
εκάστοτε ανατιθέµενη εργασία και τις υποχρεώσεις και δυνατότητες του εκάστοτε συνεργάτη.  
Επίσης σε κανένα συνεργάτη δεν θα ανατεθούν συµβάσεις συνολικού ύψους άνω των 15.000 
ευρώ. Τα ποσά αυτά περιλαµβάνουν ΦΠΑ (εφόσον απαιτείται), φόρους και κάθε άλλη 
κράτηση και δαπάνη.  
 
Ειδικά για τους εµπειρογνώµονες εφόσον έχουν κατοικία εκτός Αθήνας στην Ελλάδα ή σε 
άλλη χώρα, οι δαπάνες για τις µετακινήσεις τους από την έδρα τους προς το ΙΜΕ και 
επιστροφής, θα βαρύνουν το ΙΜΕ και δεν περιλαµβάνονται στο ποσό της αµοιβής τους. Οι 
δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν µετακινήσεις αεροπορικές σε οικονοµική θέση  ή µε άλλο µέσο 
σε αντίστοιχη θέση, και δαπάνη διαµονής διατροφής. Το αυτό ισχύει και για τυχόν δαπάνες 
για µετάβαση τους στο χώρο του µνηµείου εφόσον απαιτηθεί αιτιολογηµένα κάτι τέτοιο, και 
εγκριθεί από το ΙΜΕ.  
 
Η πρώτη από τις επαναλαµβανόµενες περιόδους της διαδικασίας υποβολής εκδηλώσεων 
ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την 11η Απριλίου 2011, και είναι συνεχής όπως προβλέπεται 
στο παρόν.  
 
Η ολοκλήρωση του έργου τους και της παροχής υπηρεσιών από τους επιλεγέντες συνεργάτες 
θα πραγµατοποιηθεί από την ηµεροµηνία επιλογής τους, έως και την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου το αργότερο έως και την 31 Δεκεµβρίου 2012, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην σύµβαση έκαστου.  Η ισχύς της σύµβασης θα δύναται να παραταθεί, µε 
απόφαση του Διοικητικού Υπεύθυνου Έργου, µέχρι και κατ’ ανώτατον 12 µήνες και το ΙΜΕ 
εκτιµά ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση παροχής των ίδιων ή αντίστοιχων υπηρεσιών από κάθε 
συγκεκριµένο επιστηµονικό συνεργάτη. Η παράταση αυτή σε καµιά περίπτωση δεν 
συνεπάγεται θα την αύξηση του ανώτατου ποσού αξίας της σύµβασης όπως αυτό έχει 
προσδιορισθεί αρχικά στην περίπτωση συµβάσεων έργου. 
 
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.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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Οι ενδιαφερόµενοι συνεργάτες καλούνται να αποστείλουν συµπληρωµένη την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος συνοδευόµενη από ενηµερωµένο βιογραφικό τους σηµείωµα. Στο βιογραφικό 
τους σηµείωµα οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να περιλάβουν όλα εκείνα τα στοιχεία που 
ανάλογα µε την σύµβαση αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου  2, 
ανωτέρω.  
 
Κατ’ ελάχιστον απαιτείται: 
 

• βιογραφικό σηµείωµα: σπουδές, ειδικές γνώσεις, ακαδηµαϊκοί τίτλοι, επαγγελµατική 
κατάρτιση, οµιλούµενες γλώσσες, και προϋπηρεσίας ενδεχόµενες  δηµοσιεύσεις και 
όποιο άλλο στοιχείο κρίνει σκόπιµο ο ενδιαφερόµενος σε σχέση µε την εργασία για 
την οποία ενδιαφέρεται  

 
• Δήλωση σύµφωνα µε το ακόλουθο πρότυπο δήλωσης:  

 
Ο Κάτωθι υπογεγραµµένος ______________________ δηλώνω 
υπεύθυνα ότι:  
 
α. Εκδηλώνω το ενδιαφέρον µου να συνεργαστώ µε το ΙΜΕ στο 
πλαίσιο του έργου «Εικονικός οδηγός στην βυζαντινή 
αρχιτεκτονική : Η "Αγία Σοφία" ,Μνηµείο της Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς» εφόσον επιλεγώ σχετικά, στο αντικείµενο: 
 
Σεναριογράφος - ΥΣΕ-ΑΣ-1-Α 
 
Εµπειρογνώµονας ΥΣΕ ΑΣ-1-Β 

 
 (Διαγράψτε το αντικείµενο που δεν σας αφορά).  
 
β. Αποδέχοµαι πλήρως τους όρους της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΣΕ-ΑΣ-1: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 Τεκµηρίωση, 
Επιστηµονική Επιµέλεια, Οπτικοποίηση και Εικονική 
Αναπαράσταση της Αγίας Σοφίας, Μνηµείο της Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Εικονικός οδηγός στην βυζαντινή 
αρχιτεκτονική : Η "Αγία Σοφία" ,Μνηµείο της Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς» ΤΟΥ ΙΜΕ  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 
κάθε άλλο στοιχείο που υπέβαλλα στο ΙΜΕ είναι ακριβές και 
αληθές  

 
δ. Τα στοιχεία επικοινωνίας µου είναι τα ακόλουθα:  
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  ΟΝΟΜΑ:  
  ΕΠΩΝΥΜΟ: 
  Διεύθυνση κατοικίας:   
  Κινητό τηλέφωνο  
  Σταθερό τηλέφωνο:  
  Email:  
 
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, ασχέτως της εξέλιξης 
της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 
 
• Επιθυµητά στοιχεία:  

 
Ο ενδιαφερόµενος δύναται να υποβάλλει συνοδευτικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
κρίνει σκόπιµο για την τεκµηρίωση της καταλληλότητας του (ενδεικτικά δείγµα 
προγενέστερης δουλειάς του, κλπ)  

 
 
Η αποστολή των στοιχείων µπορεί να γίνει: 
 

• µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου: 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 της κ. Σοφίας Τσιγκούνη, σε 
έντυπη µορφή 

• Σε ηλεκτρονική µορφή (CD) σε µορφή αρχείου *.doc ή *.pdf 
• µε FAX στον αριθµό 212 254 3838 µε διαβιβαστική πρώτη σελίδα που θα διευκρινίζει 
πως το σύνολο της αποστολής θα πρέπει να τεθεί υπόψη της κ. Σοφίας Τσιγκούνη 

 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός ΥΣΕ-ΑΣ-1 ακολουθούµενος 
από τον κωδικό της εργασίας για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον (πχ ΥΣΕ-ΑΣ-1-Α) 
 
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 της κ. Σοφίας Τσιγκούνη  

- 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-ΑΣ-
1.   
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Το ΙΜΕ αξιολογεί την καταλληλότητα των υποψηφίων, σε τακτά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου και την κάλυψή τους όπως προκύπτει από την εξέλιξη της υλοποίησής του, 
και δεν δεσµεύεται σε καµία περίπτωση να καλέσει σε συνέντευξη όλους τους 
ενδιαφερόµενους ή να δώσει οιαδήποτε συνέχεια στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

 
Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν λάβει ουδεµία ειδοποίηση από το ΙΜΕ έως και την 30/7/2012, 
θεωρείται ότι ο ενδιαφερόµενος δεν προκρίθηκε για την ανάθεση κάποιας εργασίας στο 
πλαίσιο του συγκεκριµένου Έργου. 
 
2.4. Γλώσσα  

 
Τα υποβαλλόµενα από τους υποψηφίους στοιχεία γίνονται δεκτά και στην Αγγλική Γλώσσα. Η 
γλώσσα εργασίας για τους υποψήφιους για συνεργάτες σεναριογράφους (ΑΣ-1-Α) είναι η 
ελληνική.  
 
Η γλώσσα εργασίας για τους υποψήφιους ειδικούς εµπειρογνώµονες περιεχοµένου (ΑΣ-2-Α) 
δύναται να είναι  η ελληνική ή/και η αγγλική ή/και η γερµανική.  
 
Στο ακόλουθο παράρτηµα Ι της παρούσης, παρατίθενται επίσης στην αγγλική γλώσσα, 
ενδεικτικά τµήµατα της παρούσας πρόσκλησης για την διευκόλυνση τυχόν ενδιαφεροµένων. 
Σε κάθε περίπτωση η συµβατικά  ισχύουσα γλώσσα είναι η Ελληνική ενώ η παρούσα διέπεται 
από το Ελληνικό δίκαιο και αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της 
Αθήνας.   
 
2.5. Δηµοσιότητα  
 
Περιληπτική δηµοσίευση της παρούσας γίνεται σε 2 ειδικούς δικτυακούς τόπους, ενώ το 
σύνολο των στοιχείων διατίθεται στον κόµβο του ΙΜΕ http://tenders.ime.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ANNEX I  
 
METHOD AND REQUIREMENTS FOR SUBMITTING THE CALL FOR INTEREST FORM 
 
Interested partners are invited to respond by submitting their completed Call for Interest 
form along with an updated CV. In their CVs, applicants should include all those details 
which show that they meet the requirements set by the contract and described in the 
paragraph1.5 above.  
Minimum requirements: 
 

• CV: education, expertise, academic titles, training and work experience, knowledge 
of languages, publications and any other information that the applicant considers as 
relevant. 

 
• The following standard statement completed: 

 
I, the undersigned, ______________________ hereby declare 
that: 
 
a. express my interest to cooperate with the FHW for the 
project «A Virtual Guide to Byzantine architecture: Hagia Sophia, 
World Heritage Monument», with the intention to work, if chosen, 
as:................... (Code ΥΣΕ-ΑΣ-1- A for scenario writers or B for 
content experts – please delete the non relevant.) 
 
b. I fully accept the terms of the CALL ΥΣΕ-ΑΣ-1: CALL FOR 
THE EXPRESSION OF INTEREST FOR SCIENTIFIC EXPERTS AND 
ARTISTIC ASSOCIATES IN THE CONTEXT OF THE SUBPROJECT 1 
(Documentation, Scientific supervision, Visualization and Virtual 
Reconstruction of Hagia Sophia) OF THE FHW PROJECT «Virtual 
Guide to Byzantine architecture: Hagia Sophia, World Heritage 
Monument»; as well aw the terms of the FHW Regulation for the 
“ASSIGNMENT AND CONDUCT OF RESEARCH, CONTRACT FOR 
SERVICES AND PROCUREMENT OF THE FOUNDATION OF THE 
HELLENIC WORLD (FHW)”. 
 
c. The information provided in my CV and any other attached 
document received by the FHW is accurate and true. 
 
d. My contact details are as follows: 
FIRST NAME: 
LAST NAME: 
Address: 
Mobile phone 
Telephone: 
Email: 
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f. I accept as a means of written communication any mail or 
document sent by the FHW to the above email address. 
 
e. I wish / do not wish (delete appropriately) for the FHW to 
keep my CV and other provided information for future reference, 
if it considers it of any interest for other future projects, 
regardless of the outcome of this particular Call for Interest 
application. 

 
 
• Additional information: 

 
The applicant can submit attached any other information he may consider as 
relevant to reinforce his suitability. 

 
 
Applications can be sent to: 
 

• e-mail to the following addresses: tenders@ime.gr, (file format:*.doc or *.pdf) 
• by regular post, in person or by representative at the FHW (Poulopoulou 38, 118 51 

Athens, Greece) to the attention of Mrs Sophia Tsigouni, in printed form 
• in electronic form (CD) (file format: *.doc or *.pdf) 
• by FAX to the number (+30) 212 254 3838 with cover sheet bearing the notification 

“to the attention of Mrs Sophia Tsigouni” 
 
In any case, the code ΥΣΕ-ΑΣ-1 is to be referred, followed by the code of the work for which 
the Call for Interest form is submitted (eg. ΥΣΕ-ΑΣ-1) 
 
The above statement must be sent 

- Either printed and signed by the applicant, by fax (+212 2543838) or by 
regular mail to the address of the FHW (Poulopoulou 38, 118 51 Athens, Greece), to the 
attention of Mrs Sophia Tsigouni 

- Or by e-mail, at the above address (tenders@ime.gr) as an attached digital 
image, with the signature of the applicant. 
 
Clarifications can be provided through e-mail tenders@ime.gr. Always mention the code 
number ΥΣΕ-ΑΣ-1 
FHW regularly assess the suitability of candidates, according to the needs and the 
necessities of the project, as they may arise in the course of its realisation, and is in no 
obligation to interview each and every one of the applicants or to respond to every 
application. 
 
If the applicant does not receive any invitation from the FHW until the 12/30/2011, it 
means he was not selected to participate in this particular project. 
 
1.7. Language 
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Αpplications are also accepted in English. Script-writers should deliver their contributions in 
Greek. Scientific experts should deliver their contributions in Greek or/and in English. 
 
The above extracts of the call are provided in English version as well, in order to facilitate 
the candidates. In any case the contractual language is the Greek one, the call is governed 
by the Greek law and any difference will be resolved by the relevant courts of Athens. 
 

 


