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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας, με βάση την υπ’ 
αριθμ. 16/26-08-2011 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Εξωστρεφείς Δράσεις 
Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας» και MIS 304188, που υλοποιείται 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τη 
συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) 
και εθνικών πόρων, προτίθεται να απασχολήσει εξωτερικούς συνεργάτες με 
συμβάσεις έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τις παρακάτω ειδικότητες: 
 

1. Software Engineer 
 
Ένας (1) μηχανικός πληροφορικής με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην 
αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη web-based πληροφοριακών 
συστημάτων και στο συντονισμό ομάδων στο πλαίσιο συνεργατικής ανάπτυξης 
λογισμικού. (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής) 
 
Η θέση αφορά στην αρχιτεκτονική και στο σχεδιασμό τριών τηλεματικών υπηρεσιών, 
καθώς και στο σχεδιασμό μοντέλου δεδομένων (XSD), σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων και υπηρεσιών διαλειτουργικότητας (web services). 
 
Απαιτούμενες γνώσεις: 
 
- Άριστη γνώση PHP, jQuery 
- Ανάπτυξη για περιβάλλον Linux 
- Σχεδιασμός σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
- Τεχνολογίες XML και σχεδιασμός μοντέλου δεδομένων με XML Schema 
- Τεχνολογίες web services (SOAP, REST) 



    

 
 
 

 

- Χρήση και διαχείριση εργαλείων version control (git ή subversion) και issue 
tracking 
- Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Επιθυμητές γνώσεις: 
 
- PHP frameworks 
- Ανάπτυξη εφαρμογών για πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας 
- Μεθοδολογίες ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού (agile) 
- Χρήση και διαχείριση εργαλείων διαχείρισης του κύκλου ζωής εφαρμογών 
λογισμικού (ALM) 
 
Για την επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί συνέντευξη κατά την οποία θα ζητηθεί 
η επίδειξη των σχετικών γνώσεων και δείγματα προηγούμενων έργων. 
 
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες, και το ποσό ανάθεσης 
ανέρχεται στις 20.971,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
2. Web designer 
 
Ένας (1) web designer με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στo σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη ιστοσελίδων και web-based εφαρμογών. (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής) 
 
Η θέση αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και τεκμηρίωση τριών δικτυακών τόπων 
βασισμένων σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.  
 
Απαιτούμενες γνώσεις: 
 
- jQuery, Javascript 
- CSS 
- Ajax 
- PHP 
- Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ανοιχτού κώδικα 
- Γεωχωρικά δεδομένα και ολοκλήρωση με σχετικά APIs (πχ Google Maps) 
- Τεχνολογίες Web 2.0 
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
 
Επιθυμητές γνώσεις: 
 
- Χρήση συστημάτων version control  
- Γνώση Γερμανικών 
 
Για την επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί συνέντευξη κατά την οποία θα ζητηθεί 
η επίδειξη των σχετικών γνώσεων και δείγματα προηγούμενων έργων. 
 
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι έντεκα (11) μήνες, και το ποσό ανάθεσης 
ανέρχεται στις 21.648,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

 



    

 
 
 

 

3. Web developer 
 
Ένας (1) web developer με εμπειρία στην ανάπτυξη web-based εφαρμογών με χρήση 
PHP. (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής) 
Η θέση αφορά στο σχεδιασμό δικτυακού τόπου, στο σχεδιασμό σχεσιακής βάσης 
δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη τριών τηλεματικών υπηρεσιών και σχετικών 
υπηρεσιών διαλειτουργικότητας (web services) 
 
Απαιτούμενες γνώσεις: 
 
- Σχεδιασμός σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
- Αρχιτεκτονική 3-tier και MVC 
- Χρήση και διαχείριση συστημάτων version control  
- Ανάπτυξη web-based εφαρμογών για περιβάλλον Linux 
- Διαχείριση υπολογιστικών υποδομών σε περιβάλλον Linux 
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
 
Επιθυμητές γνώσεις: 
 
- Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ανοιχτού κώδικα 
- Τεχνολογίες web services (SOAP, REST) 
- Γνώση Γερμανικών 
 
Για την επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί συνέντευξη κατά την οποία θα ζητηθεί 
η επίδειξη των σχετικών γνώσεων και δείγματα προηγούμενων έργων. 
 
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι έντεκα (11) μήνες, και το ποσό ανάθεσης 
ανέρχεται στις 21.648,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση και το βιογραφικό τους στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση espa304188@teiath.gr μέχρι και τις 10/10/2011. 

Επιπλέον θα πρέπει να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-14.30) ή να αποστείλουν 

ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: 

«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ.: 2537/22-09-2011 για την Πράξη 

«Εξωστρεφείς Δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας» μέχρι και 

τις 10/10/2011 στη διεύθυνση που ακολουθεί. 

 

ΤΕΙ Αθήνας  

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων,  

Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 10 

(Κεντρική διοίκηση, 1ος όροφος) 



    

 
 
 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση  

 Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα) 

 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 

 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 

 

 

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά 

αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 

και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

ΤΕΙ Αθήνας www.teiath.gr . 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης  

του Ειδικού Λογαριασμού 

 

Δρ Μιχάλης Μπρατάκος 

Καθηγητής 

 


