
 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                                                    Π457_17-06-2011 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος»  

 
Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος» (ΝΠΙ∆, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), για τις ανάγκες υλοποίησης του 
έργου της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 
Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή ∆ιαμόρφωση και Τεχνικός 
Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές ∆ιδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού 
Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό ∆ημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης 
ΟΠΣ 296441), προκηρύσσει την πλήρωση έως (2) δύο θέσεων επιστημόνων έμπειρων μηχανικών ανάπτυξης 
λογισμικού – technical managers και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε κάθε 
περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με 
το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία των υποψήφιων. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο υλοποιεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού για το Ψηφιακό Σχολείο. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου 
που υλοποιεί το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος» είναι: 

• Ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τη διαμόρφωση μίας ενιαίας, λειτουργικής 
και πλήρως αξιοποιήσιμης στην εκπαιδευτική διαδικασία Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, μέσω της 
οποίας θα διατίθεται και θα διαχέεται στην εκπαιδευτική κοινότητα το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία 
αξιοποίησής του. 

• Η ανάπτυξη μίας Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων εκπαιδευτικού υλικού, που θα λειτουργεί ως το Πανελλήνιο 
Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και θα υποστηρίζει την ενοποίηση των μεταδεδομένων τους σε μία κοινή και συμβατή με τα διεθνή πρότυπα 
βάση. 

• Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός πυρήνα ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων: 
o Η ψηφιακή διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και ο εμπλουτισμός τους με ψηφιακό διαδραστικό υλικό 
o Ο τεχνικός μετασχολιασμός με βάση τα διεθνή πρότυπα υπάρχοντος εκπαιδευτικού ψηφιακού 

υλικού που θα επιλεγεί 
• Η παροχή επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων για την ένταξη και αξιοποίηση του διαθέσιμου 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην υποστήριξη 
καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία (εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες 
δημιουργίας και διάθεση υποδειγματικών διδασκαλιών). 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από 1/06/2010 έως 31/12/2015. 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 € 
 
 
ΘΕΣΕΙΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ – Ε∆ΡΑ 
[A]  Έμπειρος Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού – Technical manager.  Θέσεις έως δύο (έως 2)  
 
Αντικείμενο εργασιών: 

• Μέλος της βασικής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού για το ψηφιακό αποθετήριο μαθησιακών 
αντικειμένων του ΥΠ∆ΒΜΘ, στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου».   

• Συντονισμός εργασιών και επίβλεψη τεχνικής ομάδας (technical management).  
• Συμμετοχή σε σύνταξη εγχειριδίων και παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου 
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Απαιτούμενα Προσόντα: 

• ∆ίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλου 
ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής 

• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε συναφές αντικείμενο (όπως,  σε ανάπτυξη συστημάτων 
λογισμικού ή/και σε σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων ή/και σε τεχνικό συντονισμό), κατάλληλα 
τεκμηριωμένη στο βιογραφικό σημείωμα (με αναφορές σε σχετικά έργα/εργασίες) 

• Πολύ καλή προγραμματιστική εμπειρία με γλώσσες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (C++, Java), 
κατάλληλα τεκμηριωμένη στο βιογραφικό σημείωμα  

• Πολύ καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά  
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους) 

 
Επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν 

• Μεταπτυχιακό ή/και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωμα σε συναφές αντικείμενο  
• Εμπειρία σε σχεδίαση data-intensive εφαρμογών λογισμικού ή σε πληροφοριακά συστήματα ευρείας 

κλίμακας 
• Γνώση τεχνολογιών ανάπτυξης εφαρμογών web  
• Γνώση τεχνολογιών ανάπτυξης ψηφιακών βιβλιοθηκών  

 
Έδρα: Αθήνα (∆αβάκη 10, Αμπελόκηποι) 
Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Συμβάσεων: Έξι (6) μήνες τουλάχιστον, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την 
λήξη της πράξης. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 07/07/2011 με συστημένη επιστολή ή να καταθέσουν ιδιοχείρως τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Υπόδειγμα αίτησης διατίθεται μέσω της  ιστοσελίδας  του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος» http://www.cti.gr (ΝΕΑ / Προκηρύξεις θέσεων / 
Π457_17-06-2011 

• Βιογραφικό σημείωμα  
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης 
• Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος (όπως συστατικές επιστολές, 

πιστοποιητικά γνώσης αγγλικών) 
στη διεύθυνση:  

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος»  
 Υπόψη: κου Βλαχόπουλου Βασίλειου / Τμήμα Προσωπικού / ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών (με την ένδειξη: «Προκήρυξη Π457_17-06-2011)  
 ∆ιεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη / 26504 Πανεπιστημιούπολη Πατρών  
 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610960441 & 2610960300 

 
Σημειώνεται ότι σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής θα ζητηθούν βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εργασιακή εμπειρία. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος»  
μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr/ . Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, 
τη συμπλήρωση των αιτήσεων, και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Βλαχόπουλο 
Βασίλειο, τηλ: 2610-960441 & 2610960300,  fax: 2610960392, e-mail: vlahop@cti.gr 
     

                     

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                           Καθηγητής Παύλος Σπυράκης 
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