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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                                                        Π506_14-07-2011 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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 “Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας”: «Ψηφιακό Αποθετήριο και ολοκληρωμένο σύστημα 
αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», το οποίο πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (Πρόσκληση 109), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό ∆ημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προκηρύσσει την πλήρωση: τριών (3)  
θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, 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 φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προβολή και μέσω αυτής στην ενθάρρυνση της Αριστείας στα 
Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ μέσα από:  
α) την υλοποίηση μηχανισμού για την συλλογή και παρουσίαση των δράσεων αριστείας στην Ελληνική Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση  
β) την προβολή των δράσεων Αριστείας αλλά και την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τους αξίας, με τη δημιουργία 
πολυμεσικού υλικού, διανομή από κατάλληλο Αποθετήριο, αλλά και προβολή από τα ΜΜΕ (Εκπαιδευτική 
Τηλεόραση, Κρατικά κανάλια, κοινωνικά δίκτυα κλπ),   
γ) τη διενέργεια ετήσιων συνεδρίων, την συμμετοχή σε σχετικά εθνικά και διεθνή συνέδρια /εκθέσεις και την 
δημιουργία δικτύων αριστείας. 
Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις: 

1. ∆ράση 1: ∆ημιουργία και λειτουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου Αριστείας 
2. ∆ράση 2: Επικοινωνία - Ενημέρωση του Ψηφιακού Αποθετηρίου 
3. ∆ράση 3: ∆ημιουργία multimedia ψηφιακού υλικού προβολής των δράσεων Αριστείας 
4. ∆ράση 4: Προβολή των δράσεων Αριστείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
5. ∆ράση 5: Υποστήριξη σε θέματα Πνευματικών ∆ικαιωμάτων των δράσεων Αριστείας 
6. ∆ράση 6: Οργάνωση, ∆ιοίκηση Έργου και Παρακολούθηση του έργου 
7. ∆ράση 7: Αξιολόγηση του έργου 

 
 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ – Ε∆ΡΑ 
 

1. Επιστήμονα Συνεργάτη για την επικοινωνία – υποστήριξη χρηστών - Θέση μία (1) 
 
Αντικείμενο εργασιών  
 Επικοινωνία – ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας, διάχυση αποτελεσμάτων, οργάνωση – προαγωγή 

δικτύων αριστείας 
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 Υποστήριξη των ενδιαφερομένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (υποβολή των προτάσεων και 
δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων) 

 
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα 

 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής (κατεύθυνσης Κοινωνικών Σπουδών) 

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) 

 Τουλάχιστον πέντε (5) έτη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας: 

o οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

o διαχείριση επικοινωνίας, ενημέρωσης, εξυπηρέτησης κοινού εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

o συμβουλευτική και κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων 

 
Έδρα:  Πάτρα  
Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: ∆ώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του 
έργου   
 

2. Επιστήμονα Συνεργάτη για την οργανωτική υποστήριξη - Θέση μία (1) 
 
Αντικείμενο εργασιών 
 Οργάνωση και διαχείριση  ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης του έργου 
 Τήρηση –Παρακολούθηση ηλεκτρονικού αρχείου των δράσεων αριστείας  
 Οργάνωση συνεδρίων - ημερίδων (χωροθέτηση, πρόγραμμα, επικοινωνία, παρακολούθηση συμμετοχών κλπ) 
 
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΤΕΙ (κατεύθυνση ∆ιοίκησης) 

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) 

 Καλή γνώση μιας επιπλέον ευρωπαϊκής γλώσσας (επίπεδο Β2) 

 Επαγγελματική εμπειρία σε 

o Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων  

o οργανωτική  υποστήριξη έργων με χρήση νέων τεχνολογιών 

o ανάπτυξη και παρακολούθηση συστημάτων ενημέρωσης κοινού  

o συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων (SPSS), ερωτηματολογίων- συνεντεύξεων 

 
Επιθυμητά προσόντα 

 Γνώση εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων – διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
 
 
Έδρα:  Πάτρα  
Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: ∆ώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του 
έργου   
 

3. Συνεργάτης υποστήριξης εφαρμογών και συστημάτων διαχείρισης του έργου – Θέση μία (1)  
 
Αντικείμενο εργασιών  
 Συλλογή στοιχείων, παρακολούθηση εργασιών και έκδοση αναφορών εκτέλεσης έργων 
 Ενημέρωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης έργου 
 Τεχνική υποστήριξη χρηστών (helpdesk)  
 Ανάπτυξη ιστοσελίδων - τακτική ενημέρωσή ιστοτόπου 
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Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα 

 Απόφοιτος Ενιαίου Λυκείου 

 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στη χρήση εφαρμογών γραφείου και χειρισμού πληροφοριακών συστημάτων (MS 
Office – MS Project). 

 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στη χρήση εφαρμογής Ηλ. Πρωτοκόλλου και Ηλ. ∆ιαχείρισης Εγγράφων 
Πάπυρος που χρησιμοποιείται στο ΙΤΥΕ. 

 Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Β2) 

 Συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην χρήση των ακόλουθων εφαρμογών: 

o περιβάλλοντα ανάπτυξης ιστοσελίδων (Joomla,  Adobe Dream Weaver) 

o MS Project 

o SharePoint Designer  

o Τεχνική υποστήριξη χρηστών (helpdesk) και διαχείριση συστήματος καταγραφής αιτημάτων 
βοήθειας από χρήστες 

 
Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε διαδικασίες δημοσίου & ιδιαίτερα του ΥΠ∆ΒΜΘ 
 
 
Έδρα:  Πάτρα 
Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: ∆ώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του 
έργου   
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 29/07/2011 με συστημένη επιστολή ή να καταθέσουν ιδιοχείρως 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην οποία θα αναφέρουν ευκρινώς την θέση για την οποία εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον). Υπόδειγμα αίτησης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων «∆ιόφαντος» (http://www.cti.gr) / ΝΕΑ Προκηρύξεις θέσεων / Π506_14-07-2011 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης 
 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα   
 Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή 

άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος. 
 
 
στη διεύθυνση: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος» 

 Υπόψη: κου Βλαχόπουλου Βασίλειου / Τμήμα Προσωπικού / ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών (με την ένδειξη: «Προκήρυξη Π506_14-07-2011_ΙΤΥΕ») 

 ∆ιεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη / 26504 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών  
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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 Βασίλη Βλαχόπουλο, τηλ: 2610-960441 & 
2610960300,  fax: 2610960392, e-mail: Vlahop@cti.gr 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                             Καθηγητής Παύλος Σπυράκης 
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