
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας προκειµένου να υλοποιήσει το Έργο:             
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" (το οποίο εκτελείται στα πλαίσια 
της Ενέργειας 2.1.3 του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΙ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ – Γ΄ΚΠΣ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και χρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 25%), ανακοινώνει ότι 
ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός εξειδικευµένου στελέχους το οποίο µε σύµβαση ανάθεσης 
έργου θα εκτελέσει µέρος του ανωτέρου Έργου, µε το παρακάτω αντικείµενο και προσόντα: 
 

Α. Ειδικότητα στελέχους: 

Ένας/µία (1) Επιστήµονας Πληροφορικής ο οποίος θα υλοποιήσει έργο που θα του ανατεθεί 
από την υπάρχουσα οµάδα ανάπτυξης και συντήρησης του νέου δικτυακού τόπου (web site) 
και των online υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΠΘ στα πλαίσια του Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  

Α1. Αντικείµενο και τόπος εκτέλεσης Έργου: 

1. Συµµετοχή στην ανάπτυξη και τη συντήρηση δικτυακών βάσεων δεδοµένων του δικτυακού 
τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης (ελεύθερης και περιορισµένης πρόσβασης). Το Έργο θα 
εκτελεσθεί στην πόλη του Βόλου. 
Απαιτούµενα προσόντα: 

1.1 Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αντίστοιχης σχολής του 
εξωτερικού) που πιστοποιεί τη γνώση στο αντικείµενο ανάπτυξης web εφαρµογών. 

1.2   Καλή γνώση σε: 
α) προγραµµατισµό (ASP, HTML, DHTML, JAVA Script, VB Script, SQL), 
β) ανάλυση/σχεδιασµό συστηµάτων, 
γ) σχεδιασµό και διαχείριση βάσεων δεδοµένων SQL. 

1.3  Καλή γνώση λογισµικών ανάπτυξης ιστοσελίδων-web pages (κατά προτίµηση 
Macromedia Dreamweaver).  

1.4  Καλή γνώση των λειτουργικών συστηµάτων Windows XP-Pro/2003. 
1.5  Καλή γνώση του λογισµικού πακέτου MS-Office σε περιβάλλον Windows. 
1.6  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Επιθυµητά προσόντα: 
1.7 Αποδεδειγµένη εµπειρία εργασίας τουλάχιστον ενός έτους σε διαχείριση δικτυακών 

βάσεων δεδοµένων (η εµπειρία θα πρέπει να πιστοποιείται µε προσκόµιση 
βεβαίωσης προϋπηρεσίας). 

1.8   Καλή γνώση χειρισµού σε PHP, Visual Basic, Photoshop, Corel Draw. 
1.9  ∆υνατότητα συνεχούς αναβάθµισης τεχνογνωσίας. 
1.10   ∆υνατότητα ένταξης σε οµάδα έργου µε ευέλικτους και απαιτητικούς χρόνους 

υλοποίησης παραδοτέων έργου. 
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Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγησή τους. Οι άρρενες 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι ενδιαφερόµενοι 
θα πρέπει να προσκοµίσουν ή να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 1ος όροφος, Κτίριο ΙΙΙ, Βόλος 38221) 
µέχρι και την Παρασκευή 25/2/2005 και στις ώρες από 12.00 έως 14.00 τα εξής δικαιολογητικά: 

1)   Αίτηση*. 
2)   Βιογραφικό σηµείωµα. 
3) Πιστοποιητικά σπουδών. 
4) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 

* Το ειδικά  διαµορφωµένο έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη Γραµµατεία της Βιβλιοθήκης σε 
ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, καθώς και από το δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης του ΠΘ 
(http://www.lib.uth.gr). 

 

Μετά την πρόσληψή τους οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκοµίσουν Αντίγραφο ποινικού µητρώου 
τύπου Α, ενώ οι άρρενες και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α. Οι υποψήφιοι που 
θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα προσόντα, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς.  

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιµη µέρα και ώρα από 12.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο      
2421-074892 και µέσω e-mail 
(αρµόδιες: κα. Χ. ∆ιβάνη: hdivani@lib.uth.gr ή κα. Χ. Βολιώτη: xvolioti@lib.uth.gr). 

 
 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
 
 
          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ 


