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1 ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

1.1 Εισαγωγή  
 
Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, µε 
κοινωφελή, πολιτιστικό, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκεται 
υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, η σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε 
ισχύ Νόµου σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Νόµου 2169/ 1993, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο 
ΦΕΚ 149 Α/10-09-1993.   
 
Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συνεχής και δυναµική αξιοποίηση της διαχρονικής ιστορίας και 
του πολιτισµού του Μείζονος Ελληνισµού, σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται µέσω της 
αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης γνώσης για την επικοινωνία.  
 
Στα πλαίσια αυτά, το ΙΜΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»  (ΥΣΕ-
ΜΕΣ), που είναι ένα πρωτότυπο έργο που περιλαµβάνει την ανάπτυξη σειράς 
αλληλοσυµπληρούµενων διαδικτυακών εφαρµογών. Στόχος του έργου είναι η παροχή 
ελεύθερης ηλεκτρονικής πρόσβασης σε ψηφιακές εφαρµογές εκπαιδευτικού και πολιτιστικού 
περιεχοµένου µε γενικότερη θεµατολογία τη Μεσόγειο, υλοποιώντας έτσι ταυτόχρονα τους 
στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χώρα µας στο πλαίσιο των βασικών 
αξόνων της διαδικασίας της Βαρκελώνης (Barcelona Process): Ένωση για την Μεσόγειο, 
όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα «109:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» 
Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας ανά επιχειρησιακό 
πρόγραµµα: 
«02 ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
Θεµατική Προτεραιότητα(13/1305): Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική 
υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση κ.λπ.) / 
Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή 
Ελλάδα 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  
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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 («ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ») έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Ψηφιακής 
Σύγκλισης, η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και από 
τις διατάξεις του Π∆-346/98, του Π∆-18/2000, και του Π∆-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. ∆ιέπεται 
επίσης από τις προβλέψεις του «Κανονισµού Ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης 
συµβάσεων Υπηρεσιών και ∆ιενέργειας 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. ∆ιέπεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις του 
εθνικού δικαίου το οποίο αφορά την συµβάσεις εξειδικευµένων επιστηµονικών υπηρεσιών και 
τεκµηρίωσης και ανάπτυξης λογισµικού, στον βαθµό και κατά περίπτωση όπου το ΙΜΕ και η 
συγκεκριµένη σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο υποχρεωτικής εφαρµογής του. ∆ιευκρινίζεται 
ρητώς ότι όπου στην παρούσα γίνεται µνεία διατάξεων του εθνικού δικαίου, θα έχει τον 
χαρακτήρα αναφοράς σε συµβατικά κείµενα, δεδοµένου ότι το ΙΜΕ δεν υπάγεται 
υποχρεωτικά στo σύνολο των διατάξεων αυτών οι οποίες εφαρµόζονται αναλογικά στην 
περίπτωση της συγκεκριµένης σύµβασης.  
 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 
 
Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών που στόχο έχουν την 
παροχή ελεύθερης ηλεκτρονικής πρόσβασης σε ψηφιακές εφαρµογές εκπαιδευτικού και 
πολιτιστικού περιεχοµένου µε γενικότερη θεµατολογία τη Μεσόγειο, υλοποιώντας έτσι 
ταυτόχρονα τους στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χώρα µας στο πλαίσιο 
των βασικών αξόνων της διαδικασίας της Βαρκελώνης (Barcelona Process): Ένωση για 
την Μεσόγειο, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα «109:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ». 
Το επόµενο στάδιο της καταγραφής και ανάδειξης, προβολής και ψηφιακής πρόσβασης στην 
πολιτιστική και ευρύτερα ιστορική εγκυκλοπαιδική παρουσίαση της ιστορίας του Μείζονος 
Ελληνισµού, θα αφορά, σύµφωνα πάντα µε τους καταστατικούς στόχους του ΙΜΕ, την 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Το ΙΜΕ διαθέτει ήδη µια σηµαντικότατη νοµισµατική 
συλλογή που µε την ψηφιακή της παρουσίαση θα συµπληρώσει και επεκτείνει της 
εγκυκλοπαιδικές βάσεις που θα αναπτυχθούν για την ιστορία και την παρουσία του ελληνικού 
πολιτισµού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού είναι από τους βασικότερους παρόχους ψηφιακών 
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εφαρµογών για το ευρύ κοινό και τους ερευνητές. Οι 
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εφαρµογές αυτές είναι προσβάσιµες στο διαδίκτυο καθώς και στο Κέντρο Πολιτισµού 

«Ελληνικός Κόσµος» που βρίσκεται στην Αθήνα. 

 

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 ∆ελτίο Έργου/Υποέργου): 

 
 

Εργασία 1.1. Επιστηµονική επιµέλεια εφαρµογών εγκυκλοπαίδειας Μεσογείου 

Η εργασία αναφέρεται στην επιστηµονική επιµέλεια των διαφόρων εγκυκλοπαιδικών 
εφαρµογών του έργου. Αυτές περιλαµβάνουν την πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια, την πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιογραφική βάση, την πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική βάση δικτυογραφίας, την πρόσβαση σε σχετικό υποστηρικτικό τεκµηριωτικό 
περιεχόµενο, εφαρµογές αναζήτησης περιεχοµένου κλπ. 

Πρώτο και διαρκές βήµα της διαδικασίας είναι η σύνταξη ενός αρχικού ευρύτερου καταλόγου 
δυνητικών ληµµάτων και στην συνέχεια η επιστηµονική παρακολούθηση και δυναµική 
επικαιροποίηση του καταλόγου ληµµάτων, σε συνεργασία µε τον ανάδοχο του Υποέργου 2, 
ώστε το σύνολό τους συνδυαζόµενο να καλύπτει µε τρόπο βέλτιστο τις θεµατικές της 
εγκυκλοπαίδειας. Σύµφωνα µε τη σχετική µεθοδολογία του ΙΜΕ και την εµπειρία από 
προηγούµενα έργα, εκτιµάται πως το κάθε λήµµα θα έχει µήκος από 3 έως 7 σελίδες κατά 
µέσο όρο, µε 250 λέξεις ανά σελίδα, ώστε να καλύπτει επαρκώς τη θεµατολογία που του 
αντιστοιχεί. 

Για την εγγύηση της συνολικής ποιότητας του έργου ειδικοί επιστήµονες υψηλού κύρους 
παρακολουθούν και συνεισφέρουν επιστηµονικά σε κάθε στάδιο στα διάφορα βήµατα της 
υλοποίησης του έργου, ως ειδικοί εµπειρογνώµονες. Για την υποστήριξη της εργασίας τόσο 
των εσωτερικών ειδικών όσο και των εξωτερικών εµπειρογνωµόνων προβλέπεται επίσης η 
αγορά σχετικών τίτλων βιβλίων, η απόκτηση πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, η 
συνδροµή σε σχετικά επιστηµονικά περιοδικά κλπ. 

 

Εργασία 1.2. Επιστηµονική επιµέλεια εφαρµογής Άτλαντα Μεσογείου  

Η επέκταση του Άτλαντα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου είναι µια σύνθετη εργασία 
που απαιτεί τη στενή συνεργασία επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αρχαιολόγων, 
ιστορικών, χαρτογράφων κλπ. 

Η εργασία περιλαµβάνει την εισαγωγή στην εφαρµογή του Άτλαντα και τεκµηρίωση των 
σηµείων ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτισµικού ενδιαφέροντος για την παρουσία του 
ελληνισµού στο χώρο της Μεσογείου στη διαχρονία. Στην πράξη αυτό αναλύεται στον 
εντοπισµό και την επιλογή των σηµείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, στον καθορισµό ή 
εκτίµηση της ακριβής τους θέσης (για παράδειγµα για οικισµούς που δεν σώζονται και δεν 
έχουν βρεθεί αρχαιολογικά αλλά η ύπαρξή τους τεκµηριώνεται σε ιστορικά κείµενα), στον 
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καθορισµό της σχετικής τους πολιτισµικής σηµασίας, στη χαρτογραφική εισαγωγή τους στην 
εφαρµογή του Άτλαντα, στην αρχαιολογική, ιστορική, και πολυµεσική τεκµηρίωσή τους και 
στην ενσωµάτωση των στοιχείων τεκµηρίωσης στην εφαρµογή του Άτλαντα. 

Ειδικά για τη νέα εφαρµογή χωροχρονικής και γεωγραφικής αναπαράστασης ιστορικών 
στοιχείων, η οποία θα ολοκληρωθεί µε την εφαρµογή του Άτλαντα, οι απαραίτητες εργασίες 
είναι όµοιες µε αυτές που χρειάζονται για την επέκταση του Άτλαντα αλλά φτάνουν σε 
σηµαντικά µεγαλύτερη λεπτοµέρεια ανά περίπτωση ενδιαφέροντος. Έτσι, ανάλογα µε τη 
µεταβολή ή το φαινόµενο που παρουσιάζεται, θα πρέπει να µελετηθεί, περιγραφεί και 
τεκµηριωθεί αναλυτική η παρουσιαζόµενη κατάσταση σε κάθε χρονική στιγµή και η ακριβής 
µεταβολή της στο χρόνο. 

 
 
 

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

2.1. Εµπειρογνώµονες περιεχοµένου εγκυκλοπαιδικών τόµων (κωδικός 
ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-Α) 

Ειδικοί εµπειρογνώµονες περιεχοµένου για εξειδικευµένα επιστηµονικά θέµατα  

του περιεχοµένου των εγκυκλοπαιδικών τόµων Ανατολικής, Κεντρικής και 

∆υτικής Μεσογείου σε κάθε ιστορική εποχή.  

Ελάχιστο απαιτούµενο προσόν: διδακτορικός τίτλος στην ιστορία (αρχαία, 

µέσων χρόνων και νεότερη) ή/και στην αρχαιολογία ή/και τέχνη του 

Ελληνισµού της Μεσογείου, επιστηµονικό έργο και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το 

αντικείµενο, εµπειρία σε ακαδηµαϊκό ή / και ερευνητικό φορέα. 

Επιθυµητά στοιχεία: συµµετοχή σε διεθνή fora και διεθνή επιστηµονικά έργα 

σχετικά µε το αντικείµενο.  

2.2. Εµπειρογνώµονες περιεχοµένου χαρτογραφικού άτλαντα (κωδικός 
ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-Β) 

Ειδικός/οι εµπειρογνώµονας/ες για εξειδικευµένα επιστηµονικά θέµατα του 

χαρτογραφικού περιεχοµένου του Άτλαντα 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: Εκτενές και διεθνώς αναγνωρισµένο 

ερευνητικό έργο σε Ψηφιακή Χαρτογραφία και Συστήµατα Γεωγραφικών 
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Πληροφοριών, εκτενή εµπειρία στην εκπόνηση της µελέτης συνθέσεως και των 

προδιαγραφών κατασκευής για ψηφιακούς άτλαντες. 

Επιθυµητά στοιχεία: ακαδηµαϊκή εµπειρία, συµµετοχή σε διεθνή fora και 

διεθνή επιστηµονικά έργα σχετικά µε τη σύνθεση και κατασκευή ψηφιακών 

ατλάντων.  

2.3. ∆ιαδικασία Επιλογής και Όροι Συµµετοχής  

 
Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης επιµέρους εργασιών στο πλαίσιο της παρούσας, 
θα είναι συνεχής έως την 31/01/2012 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. Εάν αυτή είναι αργία τότε έως και την τελευταία εργάσιµη που προηγείται της 12ης 
ηµερολογιακής ηµέρας 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 
∆ιοικητικό 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 4.000 
ευρώ ανά σύµβαση για τις συµβάσεις των ειδικών εµπειρογνωµόνων ανά περίπτωση. 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.  
 
Η πρώτη από τις επαναλαµβανόµενες περιόδους της διαδικασίας υποβολής εκδηλώσεων 
ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την 2η Ιουνίου 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 
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ολοκλήρωσης του έργου το αργότερο έως και την 31 Ιανουαρίου 2012, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην σύµβαση έκαστου.  Η ισχύς της σύµβασης θα δύναται να παραταθεί, µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού 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. 
 
∆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.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
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  

 
• ∆ήλωση 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 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» εφόσον επιλεγώ σχετικά, στο 
αντικείµενο:......................  (κωδικός ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-..........) 

 
β. Αποδέχοµαι πλήρως τους όρους της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΣΕ-ΜΕΣ-1: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 Επιστηµονική επιµέλεια εγκυκλοπαιδικών 
εφαρµογών και υπηρεσιών για την περιοχή της Μεσογείου 
και παροχή πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του ΙΜΕ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
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ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΤΟΥ 
ΙΜΕ  καθώς και του Κανονισµού «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ)» του ΙΜΕ.  

 
γ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό µου σηµείωµα και 

κάθε άλλο στοιχείο που υπέβαλλα στο ΙΜΕ είναι ακριβές και 
αληθές  

 
δ. Τα στοιχεία επικοινωνίας µου είναι τα ακόλουθα:  
  ΟΝΟΜΑ:  
  ΕΠΩΝΥΜΟ: 
  ∆ιεύθυνση 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 / ∆εν 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 δηµοσιεύσεις 
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 
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Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός ΥΣΕ-ΜΕΣ-1 ακολουθούµενος 
από τον κωδικό της εργασίας για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον (πχ ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-Α).  
 
Η Υπεύθυνη ∆ήλωση όπως αναφέρεται ανωτέρω αποστέλλεται υποχρεωτικά  

- είτε εγγράφως, υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο, µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας (+212 2543838) ή ταχυδροµικώς, στην στη διεύθυνση του ΙΜΕ 
(Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα , Ελλάδα) υπόψη 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 επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στο tenders@ime.gr, αναφέροντας πάντα τον κωδικό ΥΣΕ-ΜΕΣ-1. 

 
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. 
 
2.4. Γλώσσα  
 
Τα υποβαλλόµενα από τους υποψηφίους στοιχεία γίνονται δεκτά και στην Αγγλική Γλώσσα. Η 
γλώσσα εργασίας για τους υποψήφιους ειδικούς εµπειρογνώµονες περιεχοµένου 
εγκυκλοπαιδικών τόµων (ΜΕΣ-1-Α) είναι η ελληνική ή/και η αγγλική . Η γλώσσα εργασίας για 
τους υποψήφιους ειδικούς εµπειρογνώµονες περιεχοµένου χαρτογραφικού άτλαντα (ΜΕΣ-1-
Β) είναι  η ελληνική.  
 
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.   
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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: 
 
Α. Ι express my interest to cooperate with the FHW for the project «Internet 
Applications Development for the e-access to the Cultural and Educational 
Applications ofthe Foundation of the Hellenic World: Mediterranean Sea. », 
with the intention to work, if chosen, as:................... (Code ΥΣΕ-ΜΕΣ-1- A 
for content experts or B for Atlas experts – please delete the non relevant.) 
 
Β. I fully accept the terms of the CALL ΥΣΕ-ΜΕΣ-1: CALL FOR THE 
EXPRESSION OF INTEREST FOR SCIENTIFIC EXPERTS AND ARTISTIC 
ASSOCIATES IN THE CONTEXT OF THE SUBPROJECT 1 « Scientific 
encyclopedias’ editing and applications and services for the Mediterranean 
area and provision of access to the digital collections of the FHW 
»; 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: jobs2@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-ΜΕΣ-1 is to be referred, followed by the code of the work for 
which the Call for Interest form is submitted (eg. ΥΣΕ-ΜΕΣ-1-A) 
 
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 (jobs2@ime.gr) as an attached digital 
image, with the signature of the applicant. 
 
For any clarification interested can contact Mrs Sophia Tsigouni [phone number: (+30) 212 
254 8330; e-mail sofiats@ime.gr]. 
 
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. 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. 
 
 


