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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης: 26 – 03– 2015 

∆ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 

2015. 

 

 

Αξιολογούνται σταδιακά  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην αναλυτική 

πρόσκληση, οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος οι οποίες θα υποβληθούν µέχρι την Τετάρτη, 

22η Ιουλίου 2015 

 
 

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του  

 

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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, το έργο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» στο πλαίσιο 
του ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. 
 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 

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 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΓΤΟΡΙΑ, του ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση, Άξονας προτεραιότητας: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ, Ισότιμη συμμετοχή 
των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα), 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 υπηρεσιών καλλιτεχνικών και τεχνικών, 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 
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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 

Ο υφιστάμενος  ιστοτόπος της Ελληνικής Ιστορίας στο Διαδίκτυο, παρότι αποτελεί σημείο 

αναφοράς της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας  για την ιστορία του Ελληνισμού, 

παγκοσμίως, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από την  επισκεψιμότητά του, και από το γεγονός ότι 

είναι το βασικό εργαλείο αναφοράς διδασκαλίας της ιστορίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, έχει 

σειρά δομικών προβλημάτων, που σχετίζονται με την μορφή που του επέβαλε η τεχνολογία της 

εποχής: η πληροφορία είναι κατακερματισμένη σε πολλαπλούς κόμβους με διαφορετική αισθητική 

και δομή ο κάθε ένας, πράγμα που κάνει πολύ δύσκολη την αναζήτηση συνεχειών και εννοιών που 

βρίσκονται διάσπαρτες στο ιστορικό αφήγημα. Το ίδιο πρόβλημα ανακύπτει με την δυσκολία 

κατανόησης και χρήσης  που συνεπάγεται η τρέχουσα ιεραρχική μορφή του. Επιπλέον στο 

εσωτερικό του κειμενικού υλικού, οι διασταυρούμενες αναφορές και συνδέσεις δεν  έχουν 

δυναμική αλλά στατική μορφή, με συνέπεια να μην δύναται να ανανεώνονται και εξελίσσονται. Η 

υφιστάμενη δομή του δεν επιτρέπει επίσης  τις υπηρεσίες προς τον τελικό χρήστη (εκτυπώσεις, 

αναζητήσεις κλπ) όσο και την δυναμική διασύνδεση με το υλικό τεκμηρίωσης. 

Παράλληλα τη στιγμή αυτή (λόγω της κληρονομημένης αρχιτεκτονικής δομής και μέσου 

παρουσίασης (Inherited design structure) δεν μπορεί να ανανεωθεί ούτε το περιεχόμενο ώστε πχ 

να αντικατοπτρίζει καλύτερα το σημερινό περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων ιστορίας ούτε και 

το καινούργιο πρόγραμμα σπουδών (πηγές κλπ). 

Τα ζητήματα αυτά έχουν επισημανθεί και από τους δεκάδες χιλιάδες χρήστες του υφιστάμενου 

υλικού.  Υπολογίζεται ότι το έργο στην παρούσα μορφή του, χρησιμοποιούν πάνω από 200  χρήστες 

την ημέρα, κατά μέσο όρο. Ο υψηλός αυτός αριθμός προβλέπεται να πολλαπλασιαστεί  με την 

μεταγραφή και αναβάθμισή του.  

Το έργο λοιπόν προβλέπει  τη δημιουργία νέας πύλης μάλιστα με την προσθήκη εφαρμογής e-

learning  όπου θα παρουσιαστούν οι ήδη υπάρχουσες πληροφορίες, οι οποίες θα 

επικαιροποιηθούν, ενώ θα δημιουργηθεί καινούργιος σχεδιασμός των δομικών ενοτήτων  

(θεματικές) ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και τις δομικές 

ανάγκες της εφαρμογής εξ’αποστάσεως μάθησης. 

Παράλληλα στο έργο προβλέπεται η ανάπτυξη μίας φαρμογής εξ’αποστάσεως ασύγχρονης 

μάθησης, που θα διευκόλυνε και τον χρήστη εκπαιδευτικό κα τον χρήστη μαθητή και μεγαλώνει 

την χρηστική και εκπαίδευτικη αξία του υπάρχοντος υλικού. 

Το σύστημα εξ΄αποστάσεως μάθησης θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για το 

σχεδιασμό, διαχείριση, υλοποίηση, διανομή και παρακολούθηση εκπαιδευτικών διαδικασιών 

(Virtual Learning Environment – VLE). Η βασική αρχιτεκτονική του δομή θα ενσωματώνει Εφαρμογή 

Διαχείρισης της Εκπαίδευσης – Learning Management System (LMS), Εφαρμογή Διαχείρισης του 
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Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Learning Content Management System (LCMS), και Εφαρμογή 

Ανάπτυξης και Συγγραφής μαθημάτων (Authoring Tool)  

Ο στόχος είναι να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα λειτουργικό περιβάλλον διεπαφής το οποίο θα έχει τα 

παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά: 

• Ο τρόπος επικοινωνίας να είναι καθορισμένος και κατανοητός και η διάταξη της οθόνης να 

είναι ελκυστική και κυρίως κατανοητή 

• Να μην απαιτεί από την πλευρά του χρήστη ιδιαίτερες υποδομές σε επίπεδο υλικού 

(Hardware) και σε επίπεδο λογισμικού (software).  

• Να απευθύνεται σε όλες τις ομάδες χρηστών ακόμα και στους Αρχάριους. Για το λόγο αυτό 

το Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης πρέπει να παρέχει όλη την απαραίτητη βοήθεια καθώς και 

οδηγίες στον Εκπαιδευόμενο σχετικά με τις ενέργειες που εκτελεί.  

• Να διασφαλίζεται ευκολία πλοήγησης στο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες του 

συστήματος, όπως για παράδειγμα τη μετάβαση από τη μία ενότητα σε μία άλλη, την επαναφορά 

σε προηγούμενα σημεία είτε μεταξύ των Θεματικών Ενοτήτων είτε μέσα στο Εκπαιδευτικό 

Περιεχόμενο της καθεμίας 

• Το γραφικό περιβάλλον εργασίας να λειτουργεί μέσω Web browser και να είναι συμβατό 

με τα διεθνή πρότυπα του W3C.  

• Το σύστημα να λειτουργεί απροβλημάτιστα και το περιβάλλον διεπαφής τόσο των 

εκπαιδευομένων όσο και των διαχειριστών να διατηρεί την πλήρη λειτουργικότητά του ανεξάρτητα 

από τον περιηγητή (web browser) που χρησιμοποιείται.  

• Παραδίδονται εγχειρίδια χρήσης με αναλυτική αποτύπωση των λειτουργιών του 

συστήματος, γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια θα είναι μέρος του συστήματος e-learning  και θα αντιστοιχεί 

τουλάχιστον ένα σε κάθε θεματική ενότητα (τουλάχιστον 15). 

Το έργο αξιοποιεί επίσης εργαλεία και μεθόδους που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Γ’ΚΠΣ, και 

συγκριμένα τις υποδομές της Εγκυκλοπαίδειας Μείζονος Ελληνισμού (http://eme.gr), και ιδιαίτερα 

την μεθοδολογία και την διαδικασία συγγραφής  της πληροφορίας και την διασύνδεσή της με το 

αντίστοιχο υλικό τεκμηρίωσης της εγκυκλοπαίδειας όπου (βιβλιογραφία , αναφορές, εσωτερικές 

και εξωτερικές διασυνδέσεις, κ.λ.π.). Θα αποτελέσει λοιπόν ως εργαλείο πλούσια ηξ 

εγκυκλοπαίδεια πηγή αναφοράς, καθώς και βαθύτερης ανάπτυξης ιστορικών εννοιών. 
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1.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Για την υλοποίηση του έργου το ΙΜΕ χρειάζεται την συνδροµή ειδικών συνεργατών που θα το 
συνδράµουν στους ακόλουθους τοµείς: 
 

  

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου 
/ Ειδικότητα 

Σχέση 
Απασχόληση

ς Εργασίες –Καθήκοντα Ρόλου 

Ανθρωπο-
προσπάθεια(μήνες

) 

1 Ειδικός 
Διαδικτυακού 
περεχομένου 

Σύμβαση 
ορισμένου 
χρόνου 

Αναδόμηση και επανασυγγραφή  των κεμένων 
με σκοπό να εξυπηρετήσουν την εννοιλογική 
δομή και τις παιδαγωγικές ενότητες του e-
learning (ειδικός εξ'αποστάσεως μάθησης) 

5 

2 Ειδικός 
Διαδικτυακού 
περεχομένου 

Σύμβαση 
ορισμένου 
χρόνου 

Αναδόμηση και επανασυγγραφή  των κεμένων 
με σκοπό να εξυπηρετήσουν την εννοιλογική 
δομή και τις παιδαγωγικές ενότητες του e-
learning (ειδικός δομής, semantics) 

5 

3 Κοινωνικός 
Επιστήμονας 

Σύμβαση 
ορισμένου 
χρόνου 

Γλωσσική Επιμέλεια και επιμέλεια 
μεταφράσεων για την Ελληνική και Αγγλική 
Γλώσσα 

2 

4 Προγραμματιστής
-αναλυτής 

Σύμβαση 
ορισμένου 
χρόνου 

Ενσωμάτωση   πολυμεσικού υλικού και 
μεταδεδομένων τεκμηρίωσης στη βάση 
δεδομένων και διασύνδεση με λοιπή 
πληροφορία   

2 

 

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ  

2.1. ∆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. H επιτροπή επιλογής θα συνεδριάζει στις αρχές κάθε μήνα για να αξιολογήσει τα 

βιογραφικά που θα έχει δεχτεί. Όσοι προκρίνονται, θα καλούνται άµεσα προκειµένου να 

συνάψουν σύµβαση και να παράσχουν τις ζητούµενες υπηρεσίες. Τελικά θα αξιολογηθούν 

όλοι οι υποψήφιοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον µέχρι και την Τετάρτη, 22η Ιουλίου 

2015. 

2.2 Αµοιβές – διάρκεια  

Η αµοιβή των συνεργατών 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. Το προαναφερόµενο ποσό 
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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.)  

 

2.3. 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 και η επαγγελµατική δραστηριότητα. 

 


