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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και  Εκπαιδευτ ικής Τεχνολογίας  (Ι.Π.Ε.Τ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να 
απασχολήσει έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “ATRIUM – Architecture of 
Totalitarian Regimes  of the XX° Century in Urban Management”. Κύριος στόχος του έργου είναι να γίνει μια 
συστηματική προσπάθεια αποτελεσματικότερης ένταξης, κοινωνικής αποδοχής και τελικά αξιοποίησης μέσα στον 
υπάρχοντα αστικό ιστό κτιρίων και μνημείων που σχετίζονται με την παρουσία ολοκληρωτικών καθεστώτων στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.  
 
Το έργο περιλαμβάνει:  

- Τον εντοπισμό, αποτύπωση και καταγραφή περιπτώσεων μελέτης (case studies), δηλαδή κτιρίων και 
μνημείων που εμπίπτουν στη θεματολογία του έργου. 

- Την αποτύπωση καλών πρακτικών διατήρησης και αξιοποίησης. 
- Ψηφιακό εργαλείο καταγραφής των επιλεγμένων περιπτώσεων μελέτης. 
- Το σχεδιασμό φακέλου πολιτιστικών διαδρομών. 
- Δράσεις διάχυσης 

 
Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται τα τμήματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Πολυμέσων, 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί θα συνεργαστεί 
με τα παραπάνω τμήματα και τους εταίρους του έργου.  
 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 18 μήνες με οικονομικό αντικείμενο έως 7.800 €.  
 
Ρόλος: 
(1) Συμβολή στην επεξεργασία και ανάλυση των περιπτώσεων μελέτης.  
(2) Συμβολή στον καθορισμό των απαιτήσεων και συμβουλευτικός ρόλος στην ανάπτυξη και βελτίωση της ψηφιακής 
εφαρμογής καταγραφής, καθώς και στην ψηφιακή καταγραφή.  
(3) Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίου καλών πρακτικών διαχείρισης και αξιοποίησης των εν λόγω κτιρίων ή μνημείων 
(4) Συμβολή στις δράσεις διάχυσης, προβολής και επικοινωνίας του έργου 
(5) Υποστήριξη της προετοιμασίας του φακέλου πολιτιστικών διαδρομών. 
(6) Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών και διαχειριστικών αναφορών, καθώς και επιστημονικών/τεχνικών 
δημοσιεύσεων. 
(7) Επαφή/ επικοινωνία με εταίρους, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου για την υποστήριξη του 
συντονισμού των δράσεων και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου. 
 
Προσόντα: 

- Πτυχίο αρχιτεκτονικής ΑΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού. 
- Εμπειρία σε δράσεις που σχετίζονται με προβολή/αποκατάσταση/αξιοποίηση κτιρίων/αρχιτεκτονικών 

μνημείων. 
- Εμπειρία συμμετοχής σε έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

 
Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω: 

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ο βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο της πρόσκλησης. 
- Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της. 

Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής (π/χ. συντονισμός)  
- Εμπειρία συμμετοχής σε επαγγελματικά/επιστημονικά σωματεία/επιτροπές/συμβούλια και επιτροπές 

αξιολόγησης σε εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο.   
- Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις.  

 
Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για 
την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 04-01-2012 στην παρακάτω διεύθυνση: 

Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας / Ε.Κ. «Αθηνά», Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη. 



 

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η 
ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 04-01-2012. 
 
Πληροφορίες:  
Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας, Τηλ. 25410-78787 
(εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr.  
Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Δρ Εμμανουηλίδης Χρήστος, Κύριος Ερευνητής 
(Β’), Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τηλ. 25410-78787 (εσωτ.322), e-mail: chrisem@ipet.gr. 
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