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Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος 
(∆Ι.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης των παρακάτω πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, προτίθεται να απασχολήσει 
µε συµβάσεις ανάθεσης έργου (ορισµένης χρονικής διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης) 
εξωτερικούς συνεργάτες που πληρούν συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία 
περιγράφονται ακολούθως 

 

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε 
τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος»  

 

1.1 Μια (1) θέση Προγραµµατιστή Η/Υ, µε αντικείµενο την υλοποίηση συστήµατος Single Sign On 
(SSO) µε τεχνολογία Shibboleth στα πληροφοριακά συστήµατα που διαθέτει το Ίδρυµα και σε αυτά 
που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων της ανωτέρω πράξης. Στα παραδοτέα του 
αναδόχου περιλαµβάνεται η τεκµηρίωση της υλοποίησης και η µεταφορά της τεχνογνωσίας στο 
προσωπικό του τµήµατος υποστήριξης πληροφορικής του Πανεπιστηµίου. 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

• Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ 

Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση συστήµατος Single Sign 
On και συγκεκριµένα Shibboleth, το οποίο και θα κληθεί να υλοποιήσει, µεταφέροντας στο 
τέλος την τεχνογνωσία στο Τµήµα Υποστήριξης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου. 
Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Πληροφορική  
• Προϋπηρεσία σε σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

 

1.2 Μια (1) θέση Επιστήµονα Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ, µε αντικείµενο τη συµµετοχή σε 
υποστηρικτικές δράσεις της ανωτέρω πράξης και συγκεκριµένα στα εξής: ενηµέρωση του active 
directory, επικαιροποίηση του security policy, βελτιστοποίηση περιεχοµένου της δικτυακής πύλης 
του έργου για µηχανές αναζήτησης και η διασύνδεσή της µε τις υπάρχουσες. 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:  

• Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ 
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Πληροφορική  
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία (τουλάχιστον ενός έτους) και τεχνογνωσία στη 

διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων και συγκεκριµένα στη διαχείριση Active Directory, 



Security Policy, στην υλοποίηση δικτυακών πυλών, βελτιστοποίησης ιστοχώρων για 
µηχανές αναζήτησης 

• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

• ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Πληροφορική 
• ∆ηµοσιευµένες εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων 

µε το σύστηµα των κριτών. 
• Προϋπηρεσία σε σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

 

1.3 Μια (1) θέση Επιστήµονα Πληροφορικής ή Μηχανικου Η/Υ, µε αντικείµενο τη συµµετοχή σε 
υποστηρικτικές δράσεις της ανωτέρω πράξης και συγκεκριµένα στα εξής: ανάλυση απαιτήσεων, 
σχεδιασµός και υλοποίηση της δικτυακής πύλης της ανωτέρω πράξης και η υποστήριξή της κατά 
την παραγωγική λειτουργία. 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

• Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ 
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Πληροφορική  
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία (τουλάχιστον ενός έτους) και τεχνογνωσία στην 

υλοποίηση και υποστήριξη δικτυακών πυλών, βελτιστοποίησης ιστοχώρων για µηχανές 
αναζήτησης. 

• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

• ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Πληροφορική 
• ∆ηµοσιευµένες εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων 

µε το σύστηµα των κριτών. 
• Προϋπηρεσία σε σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

 

1.4 Μια (1) θέση Επιστήµονα Πληροφορικής ή Μηχανικου Η/Υ, µε αντικείµενο τη συµµετοχή σε 
υποστηρικτικές δράσεις της ανωτέρω πράξης και συγκεκριµένα στη µελέτη και τεκµηρίωση της 
επικαιροποίσης και των τροποποιήσεων της πολιτικής ασφαλείας και του ενεργού καταλόγου των 
πληροφοριακών συστηµάτων του Πανεπιστηµίου, όπως επίσης και στη διδασκαλία εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων στη χρήση και διαχείριση των παραπάνω συστηµάτων. 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

• Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ 
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Πληροφορική  
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία (τουλάχιστον ενός έτους) και τεχνογνωσία στην 

υποστήριξη και υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 
• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

• ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Πληροφορική 
• ∆ηµοσιευµένες εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων 

µε το σύστηµα των κριτών. 
• Προϋπηρεσία σε σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και στη διδασκαλία σεµιναρίων 

πληροφορικής και σχετικών µαθηµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση  

 

1.5 Μια (1) θέση Επιστήµονα Πληροφορικής ή Μηχανικου Η/Υ, µε αντικείµενο τη συµµετοχή σε 
υποστηρικτικές δράσεις της ανωτέρω πράξης και συγκεκριµένα στη δηµιουργία και διαµόρφωση 
εικονικών εξυπηρετητών, στο σχεδιασµό αναφορών και στατιστικών και στην υποστήριξη και 
παρακολούθηση της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας. 



Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

• Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ 
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Πληροφορική 
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία (τουλάχιστον ενός έτους) σε έργα πληροφορικής. 
• Τεκµηριωµένη τεχνογνωσία σε αντικείµενο συναφές µε την υπολογιστική στατιστική και τα 

συστήµατα λήψης απόφασης. 
• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

• ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε πεδίο συναφές µε την Υπολογιστική Στατιστική και την Εξόρυξη 
∆εδοµένων. 

• ∆ηµοσιευµένες εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων 
µε το σύστηµα των κριτών. 

• Προϋπηρεσία σε σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

 

2. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο 
«Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος 
(∆Ι.ΠΑ.Ε.)»  

 

2.1 Μια (1) θέση Βιβλιοθηκονόµου, µε κύρια αντικείµενα απασχόλησης : 

• Ανάπτυξη προηγµένων υπηρεσιών πιστοποιηµένου ιδρυµατικού Αποθετηρίου. 
• Συµµετοχή στο υποέργο της Οριζόντιας ∆ράσης «Υπηρεσία Παροχής Ολοκληρωµένου 

Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης (ILSaS). 
• Συµµετοχή στο πρόγραµµα παρουσιάσεων των υπηρεσιών για τους φοιτητές. 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

• Πτυχίο Αρχειονοµίας / Βιβλιοθηκονοµίας 
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων µε 

αντικείµενο τη δηµιουργία και λειτουργία ιδρυµατικών αποθετηρίων 
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 
• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

• Προϋπηρεσία σε σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

 

2.2 Μια (1) θέση Επιστήµονα Πληροφορικής ή Μηχανικου Η/Υ, µε κύρια αντικείµενα 
απασχόλησης: 

• Ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήµατος οργανωµένης καταγραφής, παρουσίασης και 
διάχυσης των επιστηµονικών δραστηριοτήτων του ∆Ι.ΠΑ.Ε. 
• Αναβάθµιση του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης και δηµιουργία ενός πλήρους λειτουργικού 
περιβάλλοντος wiki προσβάσιµο τόσο µέσω διαδικτύου όσο και µέσω κινητών συσκευών 
• Συµµετοχή στο πρόγραµµα παρουσιάσεων των υπηρεσιών για τους φοιτητές 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

• Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ 
• Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική 
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία και τεχνογνωσία στη δηµιουργία ιστοχώρων και 

web based εφαρµογών για βιβλιοθήκες 
• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 



Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

• Προϋπηρεσία σε σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

 

2.3 Μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόµου, µε κύρια αντικείµενα απασχόλησης: 

• Συµµετοχή στο υποέργο της Οριζόντιας ∆ράσης «Υπηρεσία Παροχής Ολοκληρωµένου 
Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης (ILSaS). 

• Συµµετοχή στο πρόγραµµα παρουσιάσεων των υπηρεσιών για τους φοιτητές 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:  

• Πτυχίο Αρχειονοµίας/Βιβλιοθηκονοµίας 
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία και τεχνογνωσία στην υποστήριξη µεταφοράς 

βιβλιογραφικών δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων 
βιβλιοθηκών.  

• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα  
• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

• Προϋπηρεσία σε σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

 

2.4 Μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόµου, µε κύρια αντικείµενα απασχόλησης: 

• Συµµετοχή στο υποέργο της Οριζόντιας ∆ράσης «Υπηρεσία Παροχής Ολοκληρωµένου 
Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης (ILSaS). 

o Συµµετοχή στο πρόγραµµα παρουσιάσεων των υπηρεσιών για τους φοιτητές 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

• Πτυχίο Αρχειονοµίας / Βιβλιοθηκονοµίας 
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία και τεχνογνωσία στην υποστήριξη µεταφοράς 

βιβλιογραφικών δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων 
βιβλιοθηκών.  

• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

• Προϋπηρεσία σε σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

 

2.5 Μια (1) θέση Βιβλιοθηκονόµου µε γνώσεις Πληροφορικής, µε κύρια αντικείµενα απασχόλησης: 

• Συµµετοχή στο υποέργο της Οριζόντιας ∆ράσης «Υπηρεσία Παροχής Ολοκληρωµένου 
Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης (ILSaS). 

• Ανάλυση Υπάρχουσας Κατάστασης, Επικοινωνία µε Οριζόντια ∆ράση ∆ιοργάνωση 
Ηµερίδας. 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

• Πτυχίο Βιβλιοθηκονοµίας 
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στα Πληροφοριακά Συστήµατα 
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην οργάνωση βιβλιοθηκών και ανάπτυξη νέων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 



Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

• Τεκµηριωµένη επιστηµονική έρευνα στην αξιολόγηση ψηφιακών αρχείων και Βιβλιοθηκών. 
• Προϋπηρεσία σε σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

 

Η συνολική κατ’ αποκοπή αµοιβή θα οριστεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασµού και είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεχθησοµένων. Οι επιλεχθησόµενοι 
υποψήφιοι θα παρέχουν της υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µε σύµβαση ανάθεσης 
έργου παροχής υπηρεσίας που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 164/2004 (άρθρα 2 
παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εµπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 
2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε 
σε ισχύ αναριθµούµενη µε το άρθρο 10 του ν. 3812/2009. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση (σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
που διατίθεται στον ιστοχώρο του ∆Ι.ΠΑ.Ε.) συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα και 
θεωρηµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και 
κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης. Επιπλέον προσόντα θα 
συνεκτιµώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση η οποία µπορεί να περιλαµβάνει και προσωπική 
συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να 
συµβάλει στη διαµόρφωση ορθής κρίσης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους. 

Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή νοµίµως να έχουν απαλλαγεί από αυτές. 

 

Θα αξιολογηθούν µόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 
ή θα αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα 
πρωτοκολληθεί το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 31/10/2011 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:  

 

Ειδικός Λογαριασµός ∆Ι.ΠΑ.Ε. 
14ο χλµ Θεσ/νικης – Μουδανιών 
570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη  

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δηµοσιευθεί στον ιστοχώρο του ∆Ι.ΠΑ.Ε. 
(www.ihu.edu.gr).  

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται: 

• στον κ.Ιωάννη Κώνστα (τηλ. 2310 – 807532, fax 2310 474 569, e-mail: 
i.konstas@ihu.edu.gr) για τις θέσεις 1.1 έως 1.5 

• στον κ.Ιωσήφ Μόλχο (τηλ. 2310 – 807561, fax 2310 474 569, e-mail: y.molho@ihu.edu.gr) 
για τις θέσεις 2.1 έως 2.5 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασµού ∆Ι.ΠΑ.Ε. 
 
 
 
 
Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος 
Αντιπρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής 


