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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                                                        Π507_14-07-2011 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
του ΙΤΥΕ 

 
Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ιόφαντος» ΝΠΙ∆, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), για τις ανάγκες υλοποίησης του 
έργου: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο 
για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ», το οποίο πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-
2013 (Πρόσκληση 104), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
το Ελληνικό ∆ημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προκηρύσσει την πλήρωση: 2 θέσεων και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Όποιος επιλεγεί θα απασχοληθεί 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 αφορά στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών υποδομών ΤΠΕ του Υπουργείου 
Παιδείας ∆ΒΜΘ και συγκεκριμένα τις ακόλουθες δράσεις: 

A. Την περαιτέρω ανάπτυξη/στήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆) και την στήριξη 
των σχολικών υποδομών ΤΠΕ  
B. Την στήριξη των κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του ΥΠ∆ΒΜΘ, του Ι.Τ.Υ.Ε. και του 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια των ενεργειών:  

 Αναβάθμιση και προσαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση της Έκδοσης και 
∆ιανομής Σχολικών βιβλίων’, ‘Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ροής εργασιών’ (Αναβάθμιση του 
υπάρχοντος συστήματος λογιστικής παρακολούθησης,  Αναβάθμιση - Επέκταση της εφαρμογής για την 
διαχείριση των παραγγελιών –συμβάσεων, Σύνδεση εφαρμογών λογιστηρίου και διαχείρισης αιτημάτων). 

 Υποστήριξη των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων ΥΠ∆ΒΜΘ (Υποστήριξη λειτουργίας των 
συστημάτων e-DataCenter, e-School, ΟΠΣΥ∆, ∆ΙΑΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ μέχρι την αντικατάστασή τους 
από τα νέα συστήματα καθώς επίσης και στην συνέχεια στην κανονική λειτουργία τους). 

 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ – Ε∆ΡΑ 
 
 
Μία (1) θέση λειτουργικής υποστήριξης λογιστικών εφαρμογών 
 
 
Αντικείμενο Εργασίας  

 Μελέτη - καταγραφή και  των απαιτούμενων διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης - λογιστηρίου  
 Συμμετοχή - παρακολούθηση κατά την ανάπτυξη - προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος 
 Πιλοτική λειτουργία και έλεγχος των διαδικασιών και του συστήματος 
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Απαιτούμενα προσόντα:  
 Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Σχολής (οικονομικής κατεύθυνσης)  
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας,  
 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL)  
 Επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) σε μηχανογραφημένο λογιστήριο με χρήση προγραμμάτων 

ERP 
 Πολύ καλή γνώση  

o λογιστικής αποθηκών  
o ΕΛΣ,  
o ΚΒΣ  
o τήρηση Βιβλίων Γ΄ κατηγορίας,  

 
 
Επιθυμητά προσόντα:  

 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄Τάξης 

 
Τόπος εργασίας: Κτίριο «∆. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πατρών.  

 
 

Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: ∆ώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του 
έργου   
 
 
Μία (1) θέση λειτουργικής υποστήριξης εφαρμογών και υποστήριξης υλοποίησης του έργου 
 
 
Αντικείμενο Εργασίας  

 Λειτουργική υποστήριξη των χρηστών των κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του ΥΠ∆ΒΜΘ τις 
οποίες λειτουργεί το Ι.Τ.Υ.Ε. 

 Συμμετοχή στην οργάνωση εργασιών και επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς  
 Παρακολούθηση του έργου (οργάνωση και τήρηση του αρχείου του έργου, συμμετοχή στη σύνταξη 

παραδοτέων, υλοποίηση της διαδικασίας που έχει οριστεί για τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων του 
έργου) 

 Προετοιμασία αναφορών του έργου 
 
 
 
Απαιτούμενα προσόντα:  

 Απολυτήριο Λυκείου 
 Επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.  Ειδικότερα, οι υποψήφιοι 

θα πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία σε:  
o παρακολούθηση καλής εκτέλεσης & έλεγχο υλοποίησης έργων, οργάνωση εργασιών  
o εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς  
o σύνταξη παραδοτέων και αναφορών 
o υποστήριξη / ενημέρωση διαδικτυακών πυλών   
o ανάπτυξη υλικού διάχυσης αποτελεσμάτων έργων 
o χρήση εφαρμογής Ηλ. Πρωτοκόλλου και Ηλ. ∆ιαχείρισης Εγγράφων (κατά προτίμηση της 

εφαρμογής ‘Πάπυρος’ που χρησιμοποιείται στο Ι.Τ.Υ.Ε.) 
 Γνώση της λειτουργίας των κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του ΥΠ∆ΒΜΘ τις οποίες λειτουργεί 

το Ι.Τ.Υ.Ε. 
 
Επιθυμητά προσόντα:  

 Εμπειρία σε διαδικασίες & λειτουργία κεντρικών πληροφοριακών υποδομών δημοσίου & ειδικότερα του 
ΥΠ∆ΒΜΘ 

 
 

Τόπος εργασίας: Κτίριο «∆. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πατρών.  

ΑΔΑ: 4ΑΣΛ46941Δ-0Γ7



3 
 

 
 

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 / Π507_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 Π507_14-07-2011_ΙΤΥΕ») 

 ∆ιεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη / 26504 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών  

  

 
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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