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Αρ. Πρωτ.: 6746 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και  Εκπαιδευτ ικής Τεχνολογίας  (Ι.Π.Ε.Τ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να 
απασχολήσει συνολικά έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “CORECT – Common 
Religious Cultural Pathways”. Κύριος στόχος του έργου είναι να γίνει μια συστηματική προσπάθεια προβολής της 
κοινής θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας.  
 
Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται τα Τμήματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Πολυμέσων, 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Τηλεκπαίδευσης. 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 13 μήνες με οικονομικό αντικείμενο έως 12.000 €.  
 
Αντικείμενο: 
(1) Συμβολή στη σύνθεση των απαιτήσεων χρηστών, λειτουργικών απαιτήσεων και σεναρίων εφαρμογών. 
(2) Συλλογή, επεξεργασία και σύνθεση περιεχομένου πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών. 
(3) Δοκιμαστική χρήση, λειτουργία, αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης των εφαρμογών. 
(4) Επαφή/επικοινωνία με εταίρους, καθώς και με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου. 
(5) Αντιπροσώπευση σε συναντήσεις. 
(6) Συμβολή στη σύνταξη επιστημονικών δημοσιεύσεων.  
 
Προσόντα: 

- Πτυχίο με ειδίκευση στην Αρχαιολογία ή συναφών σχολών του εξωτερικού. 
- Εμπειρία σε τεκμηρίωση, καταγραφή και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση της Ελληνικής. 

 
Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω: 

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πτυχίο στη Μουσειολογία ή Πολιτισμική Τεχνολογία. 
- Εμπειρία συμμετοχής/συμβολής σε έργα που σχετίζονται με ανάπτυξη λύσεων και εφαρμογών Πολιτιστικής 

και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. 
- Γνώση της Βουλγαρικής γλώσσας. 
- Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων. 

 
Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Πρότυπο αίτησης διαθέσιμο στο: 
http://www.ipet.gr/index2.php?lang=gr&mod=arch_forms) 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 10-02-2012 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 10-02-2012. 
 
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 σχετικά με το έργο: Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Δρ Εμμανουηλίδης Χρήστος, 
Κύριος Ερευνητής (Β’), Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, e-mail: chrisem@ipet.gr. 
Για θέματα επιστημονικής φύσεως σχετικά με τη θέση: Δρ Τσιαφάκη Δέσποινα, Κύρια Ερευνήτρια (Β’), Τμήμα 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, e-mail: tsiafakis@ipet.gr. 
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