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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΔΩΝ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ

Πιεξνθνξίεο: Θάλνπ Μαξία
Σειέθσλν: 210 772 2267
E-mail: mthanou@central.ntua.gr

Αζήλα, 31/12/2012……….
Αξ. Πξση.:24994……………..

Ο Διδικός Λογαριαζμός Κονδσλίων Έρεσνας ηνπ Δθνικού Μεηζόβιοσ Πολσηετνείοσ ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ», κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ θ. Μήηξνπ Νηθφιαν, θαζεγεηή ΗΜΜΤ ΔΜΠ, ε
νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο
κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» αλαθνηλψλεη φηη
ελδηαθέξεηαη λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ

ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ παξνρή έξγνπ

ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα:
ηελέσωζη Κενηπικήρ Ομάδαρ Τλοποίηζηρ - ΔΜΠ
Α/

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΓΟΤ /

ΣΙΣΛΟ ΚΑΙ ΚΩΓΙΚΟ

Α

ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΘΔΗ

1

1

2

3

Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ
Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ
Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ
-

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ
-

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ
-

Γηαρεηξηζηήο Έξγνπ –
Σερληθφο ππεχζπλνο

ΣΟΠΟ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΠΑΡΑΓΟΗ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ

2

3

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΜΠ

4

1

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΜΠ

1

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΜΠ

2

EBOOK01
Σερληθφο Τπεχζπλνο
πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο
ηνπ Έξγνπ
EBOOK02
Τπεχζπλνο
Τπoζπζηήκαηνο Απφζεζεο
Διιεληθνχ Αθαδεκατθνχ
πζζσξεπηή Ηιεθηξνληθψλ

1

Σίηλορ Τποέπγος: Οινθιεξσκέλε Τπεξεζία Διιεληθνχ πζζσξεπηή Αθαδεκατθψλ Ηιεθηξνληθψλ Βηβιίσλ
ΠΔ: Πηπρίν ή Γίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο
3
ΠΔ Πληποθοπικήρ: Χο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Πιεξνθνξηθήο (ελδεηθηηθά) νξίδνληαη νη θάηνρνη
πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο κε ηίηιν «Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Η/Τ ή Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη
Σερλνινγίαο Η/Τ ή Ηιεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Η/Τ ή Μεραληθφο Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ή
Μεραληθφο Η/Τ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ »
4
ΔΜΠ: Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν
2

1

Βηβιίσλ

4

5

6

Βηβιίσλ
EBOOK03
Τπεχζπλνο
Τπoζπζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Μεηξψσλ θαη
δηαδηθαζηψλ
πξνζθιήζεσλ, επηινγήο
θαη αλάπηπμεο
ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ

Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ

Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ

EBOOK04
Τπεχζπλνο
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη
Γηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθά
ζπζηήκαηα

Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ

EBOOK05
Τπεχζπλνο ηερλνινγηψλ
γηα ηελ αλάπηπμε
ηζηνζειίδσλ &
Σερλνινγηψλ Γηαδηθηχνπ

-

-

-
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ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΜΠ

1

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΜΠ

1

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΜΠ

1

ΣΔ Γξαθηζηηθή

ΔΜΠ

1

ΠΔ Διιεληθήο
Φηινινγίαο

ΔΜΠ

2

ΠΔ Φηινινγηθψλ
6
Δπηζηεκψλ

ΔΜΠ

1

ΠΔ Κνηλσληνινγίαο

ΔΜΠ

1

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΜΠ

1

ΠΔ ή ΣΔ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

ΔΜΠ

1

Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο
(Κεληξηθή

1

EBOOK06

7

8

9

10

11

12

13

Τπνέξγν
1
ΠΔ1:
Οινθιεξσκέλε
Τπεξεζία
Διιεληθνχ
πζζσξεπηή
Αθαδεκατθψλ
Ηιεθηξνληθψλ
Βηβιίσλ,
ΠΔ3:
Δλέξγεηεο
δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο
Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ

Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ

Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ

Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ
Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ
Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ

-

-

-

-

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ
-

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
-

Τπεχζπλνο αλάπηπμεο
ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ –
5
ηερλνινγηψλ DTP –
Γξαθηζηηθή
EBOOK07
Τπεχζπλνο Γισζζηθήο θαη
Θεκαηηθήο Δπεμεξγαζίαο
θαη Γηαδηθηπαθήο
Πξνψζεζεο ηεο Γξάζεο Τπεχζπλνο ζπληνληζκνχ
Δπηκέιεηαο θαη Γηφξζσζεο
ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ
EBOOK08
Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα
ηελ Δπηκέιεηα θαη
Γηφξζσζε ειεθηξνληθψλ
εθδφζεσλ – Βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ γηα ηελ
Οξγάλσζε θαη ηε
Γηαδηθηπαθή Πξνψζεζε
ηεο Γξάζεο
EBOOK09
Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα
ηελ Οξγάλσζε θαη ηε
Γηαδηθηπαθή Πξνψζεζε
ηεο Γξάζεο
EBOOK10
Τπεχζπλνο Γξαθείνπ
Αξσγήο θαη Πξνψζεζεο ζε
ηειηθνχο ρξήζηεο
EBOOK11
Τπεχζπλνο Δκπινπηηζκνχ
Τιηθνχ θαη Πξνψζεζεο
Πξφζβαζεο
EBOOK12
Τπεχζπλνο Δκπινπηηζκνχ
Τιηθνχ Αλζξσπηζηηθψλ
Δπηζηεκψλ

ΠΔ Φηινζνθηθήο

5

DTP: Desktop Publishing
ΠΔ Φιλολογικών Δπιζηημών: Χο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Φηινινγηθψλ Δπηζηεκψλ (ελδεηθηηθά)
νξίδνληαη νη θάηνρνη πηπρίνπ κε ηίηιν «Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο θαη
Παηδαγσγηθήο ή Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ή Φηινζνθίαο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο».
6

2

14

15

16

17

18

Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ
Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ
Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ
Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ

Ηιεθηξνληθψλ

Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ
Τπνέξγν
1
Οινθιεξσκέλε
Διιεληθνχ
Αθαδεκατθψλ
Βηβιίσλ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ
-

Βηβιηνζήθε)

EBOOK13
Τπεχζπλνο Δκπινπηηζκνχ
Τιηθνχ Δπηζηεκψλ
Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο
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ΠΔ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο

ΔΜΠ

1

ΠΔ Δπηζηήκεο
Θεηηθψλ
7
Δπηζηεκψλ

ΔΜΠ

1

ΠΔ Ννκηθήο

ΔΜΠ

1

ΠΔ Γηεζλψλ θαη
Δπξσπατθψλ
Οηθνλνκηθψλ
πνπδψλ

ΔΜΠ

1

ΠΔ Δπηζηήκεο
Οηθνλνκίαο θαη
8
Γηνίθεζεο

ΔΜΠ

1

EBOOK14
ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ
-

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ
-

-

Τπεχζπλνο Δκπινπηηζκνχ
Τιηθνχ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ
EBOOK15
Τπεχζπλνο δηαρείξηζεο
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ,
ζπκβάζεσλ θαη ινηπψλ
λνκηθψλ ζεκάησλ
EBOOK16
Τπεχζπλνο ππνζηήξημεο
νξγάλσζεο αμηνινγήζεσλ
πξνηάζεσλ βηβιίσλ

ΠΔ1:
Τπεξεζία
πζζσξεπηή
Ηιεθηξνληθψλ
-

EBOOK17
Τπεχζπλνο ππνζηήξημεο
παξαθνινχζεζεο ηεο
εμέιημεο ζπγγξαθήο
βηβιίσλ
EBOOK18

Γενικά πποζόνηα
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη:
Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Γηα ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ. απαηηείηαη άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία
απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο αξρήο.
Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, λα
θαηέρνπλ θαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙΚΑΣΑ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην
Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ησλ ηίηισλ απηψλ.
Οςζιαζηικά πποζόνηα
Ιθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο.
Ιθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη επζπλψλ.
Οξγαλσηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.

Διδικά Απαιηούμενα Πποζόνηα ανά Κωδικό ύμβαζηρ
ΔΒΟΟΚ01 - Γιασειπιζηήρ Έπγος – Σεσνικόρ ςπεύθςνορ
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα
7

ΠΔ Θεηικών Δπιζηημών: Χο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ νξίδνληαη νη θάηνρνη
πηπρίνπ κε ηίηιν «Μαζεκαηηθψλ ή Φπζηθήο ή Υεκείαο».
8
ΠΔ Δπιζηήμερ Οικονομίαρ και Γιοίκηζηρ: Χο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη
Γηνίθεζεο (ελδεηθηηθά) νξίδνληαη νη θάηνρνη πηπρίνπ κε ηίηιν «Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζε θαη
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο».

3



Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο

ΑΔΑ: Β4ΜΥ46ΨΖΣ4-ΧΗ5

εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.


Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο ζπζηεκάησλ
βηβιηνζεθψλ, ινγηζκηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ.



Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Μεηαπηπρηαθφο

ηίηινο

ζπνπδψλ

κε

εμεηδίθεπζε

ζηα

ζπζηήκαηα

ππνινγηζηψλ

θαη

επηθνηλσληψλ.


Δκπεηξία σο ηερληθφο ππεχζπλνο ζηε δηαρείξηζε έξγσλ αλάπηπμεο βηβιηνζεθνλνκηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.



Απνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία κε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα
κε ηε δηαδηθαζία ηεο θξίζεο (peer-review).



Δκπεηξία θαη απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε κε εθαξκνγέο αλνηθηνχ θψδηθα γηα βηβιηνζήθεο θαη
νξγαληζκνχο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. Koha, Dspace, eprints, smILLe).



Γλψζε θαη εκπεηξία ζε Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βηβιηνζεθψλ (εκπνξηθά θαη
αλνηθηνχ θψδηθα).



Γλψζε θαη εκπεηξία ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο δηαδηθαζίαο δηαδαλεηζκνχ πιηθνχ (εκπνξηθά θαη
αλνηθηνχ θψδηθα).



Γλψζε θαη εκπεηξία ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ (π.ρ. OJS, OCS,
OMP).



Γλψζε θαη εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε νινθιεξσκέλσλ portal γηα ηε δηαδηθηπαθή πξνβνιή
πεξηερνκέλνπ.



Γλψζε θαη εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ RDBMS ηχπνπ 2-tier θαη
3-tier ζε ηνπηθφ δίθηπν ή ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ODBC ή JDBC.



Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο ηνπ ζηελ
επηζηήκε

ηεο

Βηβιηνζεθνλνκίαο

(Φεθηαθέο

Βηβιηνζήθεο,

πξφηππα

κεηαδεδνκέλσλ,

Οληνινγίεο-RDF, RDF Schema).


Δκπεηξία ζηε κεραλνξγάλσζε Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο θαη εμνηθείσζε κε δηεζλή πξφηππα
ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο.



θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.



Πνιχ θαιή γλψζε θαη εκπεηξία ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ φπσο:
-

Λειτουργικά ςυςτήματα: Unix, Linux, Windows, Mac OS

-

Σεχνολογίεσ: XML, XSL, DC, MARC, Z39.50, MODS κ.λπ.

-

Γλώςςεσ προγραμματιςμοφ: C, Java, Php

-

Βάςεισ Δεδομζνων: Oracle, MySql

-

Δίκτυα: TCP/IP, τεχνολογίεσ WEB 2.0

ΔΒΟΟΚ02 - Σεσνικόρ Τπεύθςνορ ςζηημάηων Τποζηήπιξηρ ηος Έπγος
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα
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Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
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εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.


Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ σο Σερληθφο Τπεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε
θαη ιεηηνπξγία κεγάισλ δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ σο Σερληθφο Τπεχζπλνο ζε πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα Μεηξψσλ θαη Αμηνινγήζεσλ.



Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ κε εμεηδίθεπζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν
Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη δηαρείξηζεο
πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ.





Πνιχ θαιή γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζηα αθφινπζα πεξηβάιινληα:
-

Περιβάλλοντα ανάπτυξησ διαδικτυακών εφαρμογών: Microsoft ASP.NET>= 4.0

-

χεςιακά υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων: Microsoft SQL Server 2005 και 2008

Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε επέιηθηεο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (agile software
methodologies), φπσο Scrum, Lean, XP.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηε ρξήζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγσλ πνπ εηδηθεχνληαη ζε δηαδηθαζίεο
αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (π.ρ. AttlassianJIRA, Redmine).

ΔΒΟΟΚ03 - Τπεύθςνορ Τπoζςζηήμαηορ Απόθεζηρ Δλληνικού Ακαδημαϊκού ςζζωπεςηή
Ηλεκηπονικών Βιβλίων
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ.



Πνιχ

θαιή

γλψζε

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο

ινγηζκηθνχ

Φεθηαθψλ

απνζεηεξίσλ

Βηβιηνζεθψλ

(DSpace,

(OAI-PMH,

Fedora),

πξνηχπσλ

SWORD),

ιεμηινγίσλ

βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (DublinCore, MODS) θαη πξνηχπσλ απνζήθεπζεο (EPUB).


Πνιχ θαιή γλψζε ζεκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο εθαξκνγψλ Γηαδηθηχνπ, ζρεδηαζκνχ
θαη αλάιπζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ αιιά θαη κεζνδνινγηψλ
αλάπηπμεο (SCRUM).



Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή.
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Άξηζηε γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ
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(HTML/XHTML, HTML5, XML, XSL, CSS, JSON, SOAP/RESTful Web services, Ajax, jQuery)
θαη Java (J2EE, JSP, Servlets, JSTL, Maven, Spring, JPA/Hibernate, SOLR/Lucene).


Άξηζηε γλψζε ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySql, PostgreSQL) θαη εμππεξεηεηψλ
WEB (Apache Web Server, Tomcat Application Server).



Δκπεηξία ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ (Web 2.0) θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο
ηνπο ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ
θαη ζεκαζηνινγηθή επηζεκείσζε).



Απνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία ζηελ Πιεξνθνξηθή κε ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά/εζληθά
πξνγξάκκαηα θαη δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα κε ηε δηαδηθαζία ηεο
θξίζεο (peer-review) ζηνλ ηνκέα ηεο αλάθηεζεο θαη νξγάλσζεο πεξηερνκέλνπ απφ
πνιιαπιέο πεγέο κέζσ Γηαδηθηχνπ.



Άξηζηε γλψζε ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε νληνινγίεο (D2RQ,
Virtuoso, JenaSDB, R2RML).



Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο ηνπο ζηελ
επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (ζεκαζηνινγηθφο εκπινπηηζκφο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ, νληνινγίεο-RDF(S), OWL, Linked Data).



).


Δκπεηξία ζηελ παξακεηξνπνίεζε θαη επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα
θαη ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε θψδηθα ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ.

ΔΒΟΟΚ04 - Τπεύθςνορ Τπoζςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μηηπώων και διαδικαζιών
πποζκλήζεων, επιλογήρ και ανάπηςξηρ ηλεκηπονικών βιβλίων
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεγάισλ
δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηε δηαρείξηζε Μεηξψσλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ & ζηελ Τπνβνιή θαη Αμηνιφγεζε Αηηήζεσλ.



Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ κε εμεηδίθεπζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηα αθφινπζα πεξηβάιινληα:
-

Περιβάλλοντα ανάπτυξησ διαδικτυακών εφαρμογών: Microsoft ASP.NET>= 2.0

-

χεςιακά υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων: Microsoft SQL Server>= 2005

-

υςτήματα αντικειμενο-ςχεςιακήσ απεικόνιςησ (O-R Mapping): MS Entity FrameWork,
nHibernate.
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-

Περιβάλλοντα ανάπτυξησ Web Services: Microsoft WCF, Java JAX-RS, JAXB

-

Εργαλεία Ροών Εργαςιών (workflow systems): MS Workflow Foundation (WF)

-

Εργαλεία Επιχειρηςιακήσ Ευφυΐασ (Business Intelligence): SQL Server Analysis Services,
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SQL Server Reporting Services >= 2005


Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε Αθαδεκατθά θαη
Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη δηαρείξηζεο
πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ.



Δκπεηξία ζε επέιηθηεο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (agile software methodologies),
φπσο Scrum, Lean, XP.



Δκπεηξία ζηε ρξήζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγσλ πνπ εηδηθεχνληαη ζε δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο
ινγηζκηθνχ (AttlassianJIRA, Redmine)

ΔΒΟΟΚ05- Τπεύθςνορ Γιαλειηοςπγικόηηηαρ και Γιαζύνδεζηρ με εξωηεπικά ζςζηήμαηα
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία δηαδηθηπαθψλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ κεγάισλ νξγαληζκψλ κέζσ web services.



Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ή απνδεδεηγκέλε γλψζε ησλ αθφινπζσλ ηερληθψλ
ζεκάησλ:
- Περιβάλλοντα ανάπτυξησ διαδικτυακών εφαρμογών: Microsoft ASP.NET>= 2.0
- χεςιακά υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων: Microsoft SQL Server>= 2005
-υςτήματα αντικειμενο-ςχεςιακήσ απεικόνιςησ (O-R Mapping): MS Entity FrameWork,
nHibernate.
- Περιβάλλοντα ανάπτυξησ Web Services: Microsoft WCF, Java JAX-RS, JAXB
- Σφποι Web Services: SOAP-based web services, Restful-Restless web services



Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε Αθαδεκατθά θαη
Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη δηαρείξηζεο
πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ.



Δκπεηξία ζε επέιηθηεο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (agile software methodologies),
φπσο Scrum, Lean, XP.



Δκπεηξία ζηε ρξήζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγσλ πνπ εηδηθεχνληαη ζε δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο
ινγηζκηθνχ (AttlassianJIRA, Redmine)
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ΔΒΟΟΚ06 - Τπεύθςνορ ηεσνολογιών για ηην ανάπηςξη ιζηοζελίδων & Σεσνολογιών
Γιαδικηύος
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.



Δκπεηξία ζε γιψζζεο θαη ηερλνινγίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ κε ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο
γιψζζεο (PHP, Java, Ruby).



Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ γξαθηθψλ δηεπαθψλ (π.ρ. XHTML, CSS, JQuery,
Ajax θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ).



Δκπεηξία ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (π.ρ.MySQL, PostgresSQL).



Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηξία (3) έηε ηνπιάρηζηνλ.



Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Γλψζε βηβιηνζεθνλνκηθψλ πξνηχπσλ UNIMARC, MARC 21, MODS, DC θαη άιισλ ζπλαθψλ
πξνηχπσλ.



Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ γξαθηθψλ δηεπαθψλ (π.ρ. XHTML,
CSS, JQuery, Ajax θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ).



Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπσο MySQL θαη
PostgresSQL.



Γλψζεηο ζε ζηα ζπζηήκαηα LINUX / UNIX.

ΔΒΟΟΚ07- Τπεύθςνορ ανάπηςξηρ ηλεκηπονικών βιβλίων – ηεσνολογιών DTP

–

Γπαθιζηική
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν ΣΔΙ Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ, Σκήκαηνο Γξαθηζηηθήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.



Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρξήζεο Η/Τ.



Σνπιάρηζηνλ 12κελε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ΑΔΙ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε Φεθηαθή Δπεμεξγαζία
Δηθφλσλ, ρεδηαζκφ Γξαθεκάησλ-ρεδίσλ-ρεκάησλ ζε Η/Τ, ζρεδηαζκφ θαη ζειηδνπνίεζε
εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ ζε αηειηέ παλεπηζηεκηαθψλ εθδφζεσλ κε ρξήζε
πξνγξακκάησλ Adobe Creative CS5. χληαμε θαη ππνβνιή ηεο δήισζεο νινθιήξσζεο
πξάμεο (ζηήξημε έξγσλ ΔΠΑ). πγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε
ΑΔΙ.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Γλψζε ρξήζεο εηδηθψλ ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ (Adobe Creative Suite CS5, Coral
Draw, 3D Studio Max, Math Type, Math Magic Pro).



Γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
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ΔΒΟΟΚ08 - Τπεύθςνορ Γλωζζικήρ και Θεμαηικήρ Δπεξεπγαζίαρ και Γιαδικηςακήρ
Πποώθηζηρ ηηρ Γπάζηρ
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- Τπεύθςνορ ζςνηονιζμού Δπιμέλειαρ και Γιόπθωζηρ

ηλεκηπονικών εκδόζεων
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Διιεληθήο Φηινινγίαο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε θαη, εηδηθφηεξα, ζε
ζπζηήκαηα ζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο πιηθνχ (π.ρ. ζεζαπξνί), ζε δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ
πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη ζε πεξηβάιινληα δηαδηθηπαθήο εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο (ηχπνπ
wiki).



Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Πνιχ θαιή γλψζε κίαο επηπιένλ γιψζζαο ηεο Δ.Δ..



Βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο ζχγρξνλσλ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο
(π.ρ. ηερλνινγίεο Web 2.0).



Πξνυπεξεζία ζηελ επηκέιεηα θαη δηφξζσζε θεηκέλσλ, ζηελ επεμεξγαζία γισζζηθψλ
δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ.



Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρξήζεο Η/Τ θαη απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ,
παξνπζηάζεηο, ππνινγηζηηθά θχιια, Γηαδίθηπν).



Γλψζε θαη απνδεδεηγκέλε ρξήζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ CMS (π.ρ. Joomla).



Γλψζε θαη εκπεηξία ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ (π.ρ. OJS).



Δκπεηξία ζε αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε δηαρείξηζε (κηθξν-)
ηζηνινγίσλ, ζε ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο.



Γλψζε κνξθφηππσλ θσδηθνπνίεζεο (π.ρ. XML).



Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηα.



Δκπεηξία ζε νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ,
εκεξίδσλ.



θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.



Ιθαλφηεηεο ιήςεο πξσηνβνπιηψλ θαη νξγάλσζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.



Ιθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο.

ΔΒΟΟΚ09 – Βοηθηηικό πποζωπικό για ηην Δπιμέλεια και Γιόπθωζη ηλεκηπονικών
εκδόζεων
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Φηινινγηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο.



Απνδεδεηγκέλα θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.



Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρξήζεο Η/Τ θαη απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ,
παξνπζηάζεηο, ππνινγηζηηθά θχιια, Γηαδίθηπν).
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Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ

ΑΔΑ: Β4ΜΥ46ΨΖΣ4-ΧΗ5



Απνδεδεηγκέλα άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.



Απνδεδεηγκέλα άξηζηε γλψζε κίαο επηπιένλ γιψζζαο ηεο Δ.Δ..



Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA).



Απνδεδεηγκέλε γλψζε επηκέιεηαο γξαπηνχ, ςεθηαθνχ θαη ζειηδνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ (π.ρ.
κεζνδνινγία επηκέιεηαο θαη δηφξζσζεο, βαζηθέο αξρέο ζειηδνπνίεζεο θαη ηππνγξαθίαο,
ειεθηξνληθά εξγαιεία επηκέιεηαο θαη δηφξζσζεο).



Γλψζε θαη εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.



πγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα.

ΔΒΟΟΚ10 – Βοηθηηικό πποζωπικό για ηην Οπγάνωζη και ηη Γιαδικηςακή Πποώθηζη ηηρ
Γπάζηρ
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν ΑΔΙ Κνηλσληνινγίαο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο.



Απνδεδεηγκέλα θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.



Γλψζε

ρξήζεο

Η\Τ

θαη

απηνκαηηζκψλ

γξαθείνπ

(επεμεξγαζία

θεηκέλνπ,

παξνπζηάζεηο, ππνινγηζηηθά θχιια, Γηαδίθηπν).


Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ζε ζέκαηα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ππεξεζηψλ.



Σνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Υξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ ζε ΑΔΙ.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Απνδεδεηγκέλα πνιχ θαιή γλψζε κίαο επηπιένλ γιψζζαο ηεο Δ.Δ.



Δκπεηξία ζε Γηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα.

ΔΒΟΟΚ11 - Τπεύθςνορ Γπαθείος Απωγήρ και Πποώθηζηρ ζε ηελικούρ σπήζηερ
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ ζηελ ππνζηήξημε ρξεζηψλ πξψηνπ ή/θαη
δεχηεξνπ επηπέδνπ ζε έξγα πνπ απεπζχλνληαη ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα.



Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Άξηζηε γλψζε ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ.



Ιθαλφηεηα ζηειέρσζεο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.



θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.



Καιή γλψζε κίαο επηπιένλ γιψζζαο ηεο Δ.Δ..



Πνιχ θαιή γλψζε θαη εκπεηξία ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ φπσο:
-

Λειτουργικά ςυςτήματα: Unix, Linux, Windows, MacOS

-

Σεχνολογίεσ: XML, XSL, DC, MARC, Z39.50, MODS

-

Γλώςςεσ προγραμματιςμοφ: C, Java, Php

-

Δίκτυα: TCP/IP, τεχνολογίεσ WEB 2.0
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-

Εμπειρία ςε ζλεγχο ορθήσ λειτουργίασ web-based εφαρμογών

ΑΔΑ: Β4ΜΥ46ΨΖΣ4-ΧΗ5

ΔΒΟΟΚ12- Τπεύθςνορ Δμπλοςηιζμού Τλικού και Πποώθηζηρ Ππόζβαζηρ
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζε Βηβιηνζήθε.



Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο.



Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο βηβιηνζεθνλφκσλ.



Άξηζηε γλψζε ησλ πξνηχπσλ UNIMARC θαη MARC21 (βηβιηνγξαθηθψλ & θαζηεξσκέλσλ).



Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ.



Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηα.



Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ.



θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.

ΔΒΟΟΚ13- Τπεύθςνορ Δμπλοςηιζμού Τλικού Ανθπωπιζηικών Δπιζηημών
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε θαη εηδηθφηεξα ζε
ςεθηνπνίεζε ηεθκεξίσλ βηβιηνζήθεο θαη ζηε ρξήζε εθαξκνγήο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο
(εηζαγσγή ςεθηνπνηεκέλσλ ηεθκεξίσλ ζε ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ).



Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρξήζεο Η/Τ θαη απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ,
παξνπζηάζεηο, ππνινγηζηηθά θχιια).



Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Πνιχ θαιή γλψζε κίαο επηπιένλ γιψζζαο ηεο Δ.Δ..



Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ.

ΔΒΟΟΚ14- Τπεύθςνορ Δμπλοςηιζμού Τλικού Δπιζηημών Οικονομίαρ και
Γιοίκηζηρ
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.



Απνδεδεηγκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.



Γλψζε ρξήζεο Η/Τ θαη απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά



θχιια, παξνπζηάζεηο, Internet Explorer, Outlook).



Σνπιάρηζηνλ 4εηή εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ΑΔΙ εθ ηεο νπνίαο ηνπιάρηζηνλ δηεηήο ζε ζέκαηα
αλάπηπμεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ (ςεθηνπνίεζε θαη αξρεηνζέηεζε έληππνπ πιηθνχ) ζε
Βηβιηνζήθε ΑΔΙ.
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Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


ΑΔΑ: Β4ΜΥ46ΨΖΣ4-ΧΗ5

Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ γιψζζαο ηεο Δ.Δ.

EBOOK15 - Τπεύθςνορ Δμπλοςηιζμού Τλικού Θεηικών Δπιζηημών
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ.



Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζρεηηθφ κε ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο.



Πνιχ θαιή ρξήζε Η/Τ θαη απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά
θχιια, παξνπζηάζεηο, Internet Explorer, Outlook).



Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Δκπεηξία

ζε

ππεξεζίεο

γηα

ηελ

Αλψηαηε

Δθπαίδεπζε

(ππεξεζία

Αθαδεκατθψλ

πγγξακκάησλ, ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΑΔΙ αλαθνξά ππνςεθίνπ).


Δκπεηξία ζηε ρξήζε πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο SPSS.



Καιή γλψζε κίαο επηπιένλ γιψζζαο ηεο Δ.Δ.

EBOOK16 - Τπεύθςνορ διασείπιζηρ πνεςμαηικών δικαιωμάηων, ζςμβάζεων και λοιπών
νομικών θεμάηων
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Ννκηθήο ρνιήο (ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αλαγλσξηζκέλν πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ
ηεο αιινδαπήο).



Κάηνρνο άδεηαο άζθεζεο δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο.



Δπαξθψο απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο (εξγαζία ζε
δηθεγνξηθφ γξαθείν, εηαηξεία ή δεκφζην θνξέα κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα αζηηθνχ δίθαηνπ).



Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Δπηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα (κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, δεκνζηεχζεηο, ζπκκεηνρή ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπκκεηνρή ζε έξεπλεο) ζηνλ ηνκέα ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ (αλαθνξά
ππνςεθίνπ).



Μεηαπηπρηαθέο ή δηδαθηνξηθέο λνκηθέο ζπνπδέο (ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αλαγλσξηζκέλν
πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο).



Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζχληαμε λνκηθψλ θεηκέλσλ (Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, λφκνη θ.ιπ.
- αλαθνξά ππνςεθίνπ).



Δπαγγεικαηηθή ή εξεπλεηηθή εκπεηξία (κε δηδαθηηθφ έξγν ή δεκνζηεχζεηο) ζε ζέκαηα δηθαίνπ
ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (αλαθνξά ππνςεθίνπ).



Πξφζζεηεο ζπνπδέο πνιηηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (πηπρίν ή ζπνπδέο ζε
εκεδαπφ Α.Δ.Ι. ή ηζφηηκν Παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ).



Απνδεδεηγκέλα θαιή γλψζε κίαο επηπιένλ γιψζζαο ηεο Δ.Δ.
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EBOOK17 - Τπεύθςνορ ςποζηήπιξηρ οπγάνωζηρ αξιολογήζεων πποηάζεων βιβλίων

ΑΔΑ: Β4ΜΥ46ΨΖΣ4-ΧΗ5

Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.



Απνδεδεηγκέλε θαιή γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο.



Πηζηνπνηεκέλε Γλψζε ρξήζεο Η/Τ.



Σνπιάρηζηνλ 12κελε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ ζε ΑΔΙ, ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
Ιδξχκαηνο, ηελ αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε
Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο πζηήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ΑΔΙ .

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Γλψζε Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκεηξίαο.



Γλψζε Social Media



Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα.

EBOOK18 - Τπεύθςνορ ςποζηήπιξηρ οπγάνωζηρ αξιολογήζεων και παπακολούθηζηρ
εξέλιξηρ ζςγγπαθήρ βιβλίων
Δηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα


Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο.



Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Απνδεδεηγκέλα θαιή γλψζε κίαο επηπιένλ γιψζζαο ηεο Δ.Δ.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ΑΔΙ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε δηαρείξηζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ, ζε ζχληαμε
εθζέζεσλ θαη κεληαίσλ δειηίσλ δαπαλψλ, ζε γξακκαηεηαθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.



Πνιχ θαιή ρξήζε Η/Τ θαη απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά
θχιια, παξνπζηάζεηο, Internet Explorer, Outlook).

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ έληππε πξφηαζε (ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα) κε
πιήξε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ζεσξεκέλα
αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, πηζηνπνηήζεσλ θαη βεβαηψζεσλ απαζρφιεζεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε
άιιν ζηνηρείν πνπ ζα ηεθκεξηψλεη ηα ζηνηρεία ηεο έληππεο πξφηαζεο. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα
θαηαζέζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε νξζήο
θξίζεο γηα ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη λα βνεζήζεη ηελ επηηξνπή επηινγήο ζηε
δηακφξθσζε γλψκεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο. Οη ππνςήθηνη ελδέρεηαη λα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε
(κε ππνρξεσηηθφ), φπνπ ζα δηεξεπλεζεί κεηαμχ άιισλ ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε
δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ε πξσηνβνπιία, ε αλάιεςε επζπλψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα.
Δπηπξφζζεηα, νη πξνηάζεηο

ζα ππνβάιινληαη θαη

ειεθηξνληθά ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε:

www.seab.lib.ntua.gr.
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Η πξφηαζε ζα ζπλνδεχεηαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία είλαη:
1.

Βηνγξαθηθφ εκείσκα.

2.

Δπηθπξσκέλα Αληίγξαθα Σίηισλ πνπδψλ.

3. Άιια ζπλεγνξνχληα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί ν ελδηαθεξφκελνο θαη πνπ ζα αλαθέξνληαη
ζην Βηνγξαθηθφ εκείσκα (Πξνυπεξεζία, πζηαηηθέο Δπηζηνιέο θι.π.).
Οη έληππεο πξνηάζεηο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ
Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ είηε απηνπξνζψπσο είηε λα ππνβιεζνχλ
ηαρπδξνκηθψο πξνζθνκίδνληαο ηελ απφδεημε κε εκπξφζεζκε θαηάζεζε κέρξη θαη ηελ 18η
Ιανοςαπίος 2013 ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε:
ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΩΝ ΔΡΔΤΝΑ
ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9
157 80 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ
ην Φάθειν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε έλδεημε γηα ην Έξγν: «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ».

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ θα Θάλνπ Μαξία, ηει.
210-7722267, ψξεο 09:00 – 13:30, ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε mthanou@central.ntua.gr.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Δ.Γ.ΔΙ.Λ.

ΚΑΘ. Ι. ΑΒΑΡΙΣΙΩΣΗ
ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ Δ.Μ.Π.
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