
            
 

 Λάρισα 25-10-2011
Αρ. πρωτ. - 1005 -

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη έργου ΕΣΠΑ 2007 - 2013 με τίτλο 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ», 
στα πλαίσια του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συμβούλων με σύμβαση έργου, σύμφωνα 

με την αριθμ 99/29-09-2011 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου (Ε.Ε.Ο.) της Επιτροπής 

Εκπαίδευσης και Ερευνών.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

1) Μία θέση βιβλιοθηκονόμου, για την υποστήριξη του έργου της βιβλιοθήκης, με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για 18 μήνες, με 
δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση παράτασης του έργου, με συνολική αμοιβή 
25.200,00 € (εικοσιπέντε χιλιάδες και διακόσια ευρώ).  
Εκτιμωμένη έναρξη σύμβασης Ιανουάριος του 2012. 
 

Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση είναι οι ακόλουθες: 

• Υποστήριξη εφαρμογών που απαιτούνται για την μεταφορά δεδομένων, την 

παραμετροποίηση και προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης του 

ΤΕΙ Λάρισας στις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως 

Υπηρεσίας (ILSAS). 

• Υποστήριξη στην ανάπτυξη και λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΤΕΙ Λάρισας 

και τη διασύνδεσή του με την ΕΔΕΤ Α.Ε. 

 
Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας, 

• Αποδεδειγμένη διετής εμπειρία στο χειρισμό Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών 

Συστημάτων Βιβλιοθήκης (π.χ. HORIZON,  Advance), 

ΑΔΑ: 45ΟΗ46914Κ-ΚΡΔ



            
 

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, 

• Άριστη γνώση προτύπων καταλογογράφησης (AACR2) και ταξινόμησης (Dewey), 

• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL+ (Επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, σχεδιασμός 

παρουσιάσεων, ηλεκτρονική αλληλογραφία και Διαδίκτυο, Βάσεις δεδομένων)). 

Επιθυμητά προσόντα: 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων και προγραμμάτων ΚΠΣ, 

• Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση ιδρυματικών αποθετηρίων (π.χ. DSpace),  

• Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων μεταδεδομένων (π.χ. Dublin Core) 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Επιστήμες Πληροφόρησης  

  

2) Μία θέση Ειδικού Πληροφορικής, για την υποστήριξη του έργου της βιβλιοθήκης, με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για 18 μήνες, 
με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση παράτασης του έργου, με συνολική αμοιβή 
25.200,00 € (εικοσιπέντε χιλιάδες και διακόσια ευρώ).  
Εκτιμωμένη έναρξη σύμβασης Ιανουάριος του 2012. 
 
Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση είναι οι ακόλουθες: 

• Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (web applications), καθώς και εφαρμογών τεχνολογίας 

web 2.0 για τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λάρισας 

• Υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής που απαιτούνται για την μεταφορά δεδομένων, την 

παραμετροποίηση και προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης του 

ΤΕΙ Λάρισας στις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως 

Υπηρεσίας (ILSAS), 

• Υποστήριξη στην ανάπτυξη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΤΕΙ Λάρισας και τη 

διασύνδεσή του με την ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο Πανεπιστημίου: Πληροφορικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 

Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  ή  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
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ή  Ψηφιακών Συστημάτων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  ή 

ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίων του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, 

• Αποδεδειγμένη διετή εμπειρία στην υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών τελευταίας γενιάς, με 

έμφαση σε εφαρμογές web 2.0, 

• Αποδεδειγμένη γνώση εργαλείων: JOOMLA, DRUPAL ή Microsoft Moss 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: 

• Προηγούμενη εμπειρία σε αντικείμενα ψηφιοποίησης και μηχανοργάνωσης, βιβλιοθηκών 

και ανάπτυξης ψηφιακών συλλογών και Ιδρυματικών Αποθετηρίων,  

• Πολύ καλή γνώση λογισμικών ανάπτυξης ψηφιακών βιβλιοθηκών και Ιδρυματικών 

Αποθετηρίων : DSpace ή Greenstone ή Eprints ,  

• Πολύ καλή γνώση των προτύπων OAI-PMH, OpenSearch,  

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική με συνάφεια στα παραπάνω τεχνικά 

αντικείμενα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:  
• Βιογραφικό Σημείωμα 
• Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας 
• Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους 
• Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (επικυρωμένες) 
• Ότι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην 

επιλογή τους. 
 

*Η επάρκεια στην ξένη γλώσσα διαπιστώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ. 
 

 Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε 
ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. 
 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, (Νέα 

Κτίρια ΤΕΙ Λάρισας, περιφερειακή οδός Τρικάλων, Τ.Κ. 41110-Λάρισα) και ειδικότερα, στη γραμματεία της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, που αρχίζει από την 
επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας, δηλαδή έως και  10-11-2011    και ώρες 9.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. 

 
Πληροφορίες θα παρέχονται στις παραπάνω ημερομηνίες από την κ. Σιώκη Καλλιόπη στο τηλέφωνο 2410-

684469 και από την κ.Ευαγγελία Κοτίτσα στο τηλέφωνο 2410-684713. 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών 
 

Θεόδωρος Ι. Τσιρίκογλου 
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ/Λ 
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