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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 «Εφαρμογές εικονικής 
πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα», που στόχο έχει να  
αναδείξει το πλούσιο ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό απόθεμα της Βοιωτίας και να 
ενισχύσει την πολυποίκιλη αξιοποίησή του, με έμφαση στην τουριστική προώθηση του νομού 
και την πολιτιστική εκπαίδευση των νέων του, μέσα από μια σειρά αλληλοσυμπληρούμενων 
δράσεων. 
 
Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 8: «Ψηφιακή σύγκλιση και 
επιχειρηματικότητα στη Στερεά Ελλάδα» του Ε.Π.  «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» 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 
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δημοσίων προμηθειών και έργων. Με δεδομένο ότι το παρόν έργο («Εφαρμογές εικονικής 
πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα») έχει 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 προβλέψειθς 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 τον παρόντα διαγωνισμό. 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 σκοπό έχει να αναδείξει το πλούσιο ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό απόθεμα 
της Βοιωτίας και να ενισχύσει την πολυποίκιλη αξιοποίησή του, με έμφαση στην τουριστική 
προώθηση του νομού και την πολιτιστική εκπαίδευση των νέων του, μέσα από μια σειρά 
αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων.  
 
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εφαρμογές: 

• Εφαρμογή 1: Εικονική αναπαράσταση του Μαντείου του Τροφωνίου στη Λιβαδειά 
• Εφαρμογή 2: Εικονική αναπαράσταση του Μυκηναϊκού ανακτόρου στη Θήβα  
• Εφαρμογή 3: Βοιωτική διαδικτυακή πολιτισμική εγκυκλοπαίδεια 

 
 
1.4 Συνοπτική Περιγραφή του Υποέργου 1 
 
Στο υποέργο αυτό περιλαμβάνεται η ιστορική και αρχαιολογική  μελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση 
σχετικά με τα δύο επιλεγμένα μνημεία. Από την εργασία αυτή θα παραχθούν οι απαραίτητες 
πληροφορίες για την οπτικοποίηση και στη συνέχεια εικονική αναπαράσταση των μνημείων, 
καθώς και για την κειμενική τους τεκμηρίωση και την ανάπτυξη των σεναρίων που θα τα 
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συνοδεύουν. Περιλαμβάνονται επίσης η συνεργασία ειδικών γραφιστικής, μοντελοποίησης και 
εικονικής αναπαράστασης με τους ειδικούς ιστορικούς και αρχαιολόγους για την τεχνική 
καταγραφή των απαιτήσεων και προδιαγραφών τους, η ανάπτυξη συνοδευτικού ψηφιακού 
τεκμηριωτικού υλικού όπως χάρτες, ηχογραφήσεις, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές κλπ, η 
φιλολογική και επιστημονική επιμέλεια του συνόλου του υλικού που θα παραχθεί στο έργο, ο 
σχεδιασμός σεναρίων χρήσης των εικονικών αναπαραστάσεων των μνημείων και η δημιουργία 
των διαδικτυακών κόμβων τόσο για την προβολή του έργου, της τεκμηρίωσης και των εικονικών 
αναπαραστάσεων όσο και για την παροχή των διαδικτυακών εφαρμογών του έργου προς το ευρύ 
κοινό. 
 
Αναλυτικά, οι εργασίες του υποέργου ακολουθούν: 

• Εργασία 1.1: Ιστορική/αρχαιολογική έρευνα και τεκμηρίωση 
• Εργασία 1.2: Οπτικοποίηση περιεχομένου 
• Εργασία 1.3: Ανάπτυξη κόμβων 
• Εργασία 1.4: Επιμέλεια λημμάτων 

 
1.5 Ζητούμενες Υπηρεσίες από τους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς 

συνεργάτες στο πλαίσιο των προς ανάθεση εργασιών, με την παρούσα 
πρόσκληση  

1.5.1 Ειδικοί σχεδιαστές τρισδιάστατων μοντέλων (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Α) 

Σχεδιαστές τρισδιάστατων μοντέλων με γνώση σχεδιασμού για συστήματα εικονικής 

πραγματικότητας που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. Επιθυμητή είναι η εμπειρία σε 

συστήματα εικονικής πραγματικότητας πολιτιστικού ή/και αρχαιολογικού περιεχομένου.  

Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι η ανάπτυξη τρισδιάστατων μοντέλων και γραφικών, 

στο πλαίσιο της Εργασίας 1.2, σε στενή συνεργασία  τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του 

έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. 

Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο 

ισοδύναμο) σε συναφές αντικείμενο. 

Επιθυμητή είναι η εμπειρία σε συστήματα εικονικής πραγματικότητας πολιτιστικού ή/και 

αρχαιολογικού περιεχομένου. 

1.5.2 Γραφίστες (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Β) 
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Γραφίστες με ειδίκευση ή και ειδική ικανότητα στο σχεδιασμό και την επεξεργασία 

ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου σε γραφικά.  

Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός διδιάστατων και τρισδιάστατων 

μοντέλων και της υφής τους, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.2, και ο σχεδιασμός κόμβων 

εφαρμογών, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.3, σε στενή συνεργασία  τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του 

υποδείξει το ΙΜΕ. 

Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο 

ισοδύναμο) σε συναφές αντικείμενο. 

1.5.3 Ιστορικοί, αρχαιολόγοι και λοιποί επιστήμονες επιστημονικής τεκμηρίωσης 
  (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Γ) 

Ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες και λοιποί ερευνητές με 

ειδίκευση σε όλες τις περιόδους της ιστορίας και όλους τους τομείς της αρχαιολογίας και 

των κοινωνικών επιστημών, με την ικανότητα να εξειδικεύσουν και να εφαρμόσουν την 

εργασία τους στη Βοιωτία.   

Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι η ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση για την 

οπτικοποίηση του περιεχομένου, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.1, η επίβλεψη και συνεχής 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οπτικοποίησης περιεχομένου, στο πλαίσιο της 

Εργασίας 1.2, και η επιστημονική επιμέλεια λημμάτων, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.4, σε 

στενή συνεργασία  τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη 

της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. 

Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: πτυχίο ΑΕΙ ή άλλο ισοδύναμο σε συναφές αντικείμενο.  

Επιθυμητοί μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σε σχετικό με το αντικείμενο του έργου 

πεδίο. 

1.5.4 Φιλολογικοί επιμελητές (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Δ) 

Φιλόλογοι, επιμελητές ειδικών επιστημονικών κειμένων. Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: 

πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο.  
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Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι η γλωσσική επιμέλεια λημμάτων, στο πλαίσιο της 

Εργασίας 1.4, σε στενή συνεργασία  τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. 

Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: αποδεδειγμένη ικανότητα στην επιμέλεια Ελληνικών 

κειμένων.  

 

1.5.5 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Ε) 

Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι. 

Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι η αρχιτεκτονική και τοπογραφική έρευνα για την 

οπτικοποίηση περιεχομένου, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.1, και η επίβλεψη και συνεχής 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οπτικοποίησης περιεχομένου, στο πλαίσιο της 

Εργασίας 1.2, σε στενή συνεργασία  τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ.  

Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο.  

Επιθυμητή αποδεδειγμένη ικανότητα και γνώση κατανόησης και ερμηνείας επιστημονικών 

στοιχείων αρχαιολογικών χώρων, γνώσεις ψηφιακού σχεδιασμού και αναπαράστασης 

αρχαιολογικών χώρων.  

 

1.5.6 Σεναριογράφος (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-ΣΤ) 

Σεναριογράφος ψηφιακού περιεχομένου. Αποδεδειγμένη ικανότητα συγγραφής 

δημιουργικών εκπαιδευτικών σεναρίων (αναλυτικά σενάρια αφήγησης / scripts και 

περιγραφές σκηνών) διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών, με πολιτιστικά και ιδιαίτερα 

αρχαιολογικά θέματα.  

 Ο σεναριογράφος θα κληθεί να συγγράψει τις διαφορετικές εκδοχές των σεναρίων των 

ψηφιακών εφαρμογών για το μαντείο του Τροφωνίου και την Μυκηναϊκή Θήβα, σε στενή 
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συνεργασία  τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ.  

Επιθυμητό προσόν: σπουδές φιλολογίας και ιστορίας και εκπαιδευτική γνώση και 

ικανότητα. 

1.5.7 Εμπειρογνώμονες περιεχομένου (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Ζ) 

Ειδικοί εμπειρογνώμονες περιεχομένου, με εξειδίκευση στις θεματικές περιοχές ιστορίας 

που θα καλυφθούν από τη Βοιωτική διαδικτυακή πολιτισμική εγκυκλοπαίδεια.  

Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι η γνωμοδότηση επί ειδικών επιστημονικών θεμάτων 

και ο ποιοτικός έλεγχος της επιστημονικής αρτιότητας του περιεχομένου της Βοιωτικής 

διαδικτυακής πολιτισμικής εγκυκλοπαίδειας καθώς και θεμάτων εξειδικευμένου 

επιστημονικού ενδιαφέροντος σε ζητήματα οπτικοποίησης αρχαιολογικής πληροφορίας, 

στο πλαίσιο της εργασίας 1.1, σε στενή συνεργασία  τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του 

έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ.  

Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: διδακτορικός τίτλος σε ιστορικό αρχαιολογικό πεδίο,  

ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις σχετικά με θέματα της ιστορίας – αρχαιολογίας και 

πολιτισμού της Βοιωτίας.  

Επιθυμητή ευρεία αναγνώριση από την Ελληνική και επιστημονική κοινότητα του πεδίου. 

1.5.8 Υπεύθυνος καλλιτεχνικού σχεδιασμού οπτικοποίησης (κωδικός ΥΣΕ-Β-1-Η) 

Υπεύθυνος για την καλλιτεχνικό σχεδιασμό και επιμέλεια. 

Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, καλλιτεχνική επιμέλεια και ψηφιακή 

σκηνοθεσία περιεχομένου των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, στο πλαίσιο της 

εργασίας 1.2. σε στενή συνεργασία  τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ.  

Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: αποδεδειγμένη ικανότητα στη καλλιτεχνική επιμέλεια 

σκηνοθεσίας ψηφιακών παραγωγών και παραγωγών εικονικών κόσμων σε περιβάλλοντα 

εικονικής πραγματικότητας 
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1.6 Διαδικασία Επιλογής και Όροι Συμμετοχής  
 
Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης επιμέρους εργασιών στο πλαίσιο της παρούσας, 
θα είναι συνεχής έως την 30/12/2011 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 γίνεται έως και την καταληκτική ημερομηνία 
30/12/2011, σε τακτά χρονικά διαστήματα: Σε κάθε φάση αξιολογούνται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος οι 
οποίες λαμβάνονται έως και το τέλος την 10η ημερολογιακή ημέρα κάθε  μήνα. Εάν αυτή είναι αργία τότε 
έως και την τελευταία εργάσιμη που προηγείται της 10ης ημερολογιακής ημέρα κάθε μήνα.  Η αξιολόγηση 
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 τεχνικών 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 45.000,00 
ευρώ ανά σύμβαση εργασίας (ποσό που περιλαμβάνει ΦΠΑ και κάθε άλλη δαπάνη) και σε κάθε 
περίπτωση θα καθοριστούν με βάση την εκάστοτε ανατιθέμενη εργασία και τις υποχρεώσεις 
και δυνατότητες του εκάστοτε συνεργάτη.   
 
Η πρώτη από τις επαναλαμβανόμενες περιόδους της διαδικασίας υποβολής εκδηλώσεων 
ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την 10η Φεβρουαρίου 2010, 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 30 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση εκάστου.  Η ισχύς της σύμβασης θα δύναται να παραταθεί, με 
απόφαση του Διοικητικού Υπεύθυνου Έργου, μέχρι και κατ’ανώτατον 6 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.  
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
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   1.5, 
ανωτέρω.  
 
Κατ΄ελάχιστον απαιτείται: 
 

• βιογραφικό σημείωμα: σπουδές, ειδικές γνώσεις, ακαδημαϊκοί τίτλοι, επαγγελματική 
κατάρτιση, ομιλούμενες γλώσσες, και προϋπηρεσίας ενδεχόμενες  δημοσιεύσεις και 
όποιο άλλο στοιχείο κρίνεις κόπιμο 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 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ 
ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ εφόσον επιλεγώ σχετικά, στο 
αντικείμενο:......................  (κωδικός ΥΣΕ-Β-1-....) 

 
β. Αποδέχομαι πλήρως τους όρους της πρόσκλησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΣΕ-ΒΟΙ-1: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 
ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» 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:  
  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.  
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• 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 ή 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-ΒΟΙ-1 ακολουθούμενος 
από τον κωδικό της εργασίας για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον (πχ ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Α) 
 
Η Υπεύθυνη Δήλωση όπως αναφέρεται ανωτέρω αποστέλλεται υποχρεωτικά ΚΑΙ εγγράφως, 
υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (+212 2543838) είτε με 
ταχυδρομείο, στην στη διεύθυνση του ΙΜΕ (Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα , Ελλάδα) υπόψη 
της κ. Σοφίας Τσιγκούνη.  

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την 
επικοινωνούν με την κ. Σοφία Τσιγκούνη τηλεφωνικά στο 212 254 8330 ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sofiats@ime.gr. 

 
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 πρόσκληση από το ΙΜΕ έως και την 30/12/2011, 
θεωρείται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν προκρίθηκε για την ανάθεση κάποιας εργασίας στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου Έργου. 
 
 


