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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο παροχών υπηρεσιών 
της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στην κατηγορία Β.1 «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση 
εξοπλισμού και λογισμικού». 
 
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογία  απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον 
κατάλογο παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, Κατηγορία   
Β.1 «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού».  
 
Οι αιτούντες: 
 
θα  πρέπει να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες :  
1. Συντήρησης και πιθανής επέκτασης της εφαρμογής του ηλεκτρονικού μητρώου 

αξιολογητών της ΓΓΕΤ 
2. Διαχείρισης / υποστήριξης της  εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 
3. Τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαύγειας. 
4. Τεχνικής υποστήριξης σε θέματα δικτύου, εξυπηρετητών, ενεργών συσκευών δικτύου 

και προσωπικών υπολογιστών. 
 
θα  πρέπει να έχουν εμπειρία σε: 

 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση τεχνολογιών Java Server Pages (JSP) 

 Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων με προτίμηση σε 
βάσεις δεδομένων τύπου MySQL 

 Deployment  και συντήρηση εφαρμογών σε Apache Tomcat server 

 Χρήση βοηθητικών εφαρμογών και βιβλιοθηκών java για αυτόματη αποστολή email, 
δημιουργία αναφορών σε μορφή pdf, αποθήκευση αρχείων μέσα από διαδικτυακές 
εφαρμογές κλπ 

 Γνώσεις Διαχείρισης Windows Server 2008 και νεότερου. 

 Γνώσεις Διαχείρισης MS SQL 2012 και νεότερου. 

 Γνώσεις Διαχείρισης IIS 

 Γνώσεις Προγραμματισμού T-SQL 

 Γνώσεις XML, XSD και τεχνολογιών Web services. 

 Γνώσεις Προγραμματισμού Visual Studio .NET (ASP.NET C#) 
 

Τυπικά προσόντα 
Πτυχίο τεχνικής / ανώτερης / ανώτατης εκπαίδευσης που σχετίζεται με την πληροφορική. 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
 



Επιθυμητά  προσόντα: 

 Εξοικείωση με άλλες τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών με JAVA (Java servlets, J2EE) 

 Εμπειρία χρήσης Java development IDEs (Eclipse, JDeveloper etc)  

 Εμπειρία σε χρήση εργαλείων ανάπτυξης web service (πχ Apache axis) 

 Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών  με αρχιτεκτονική Model-View-Controller (MVC) 

 Εμπειρία διαχείρισης MySQL database server, Apache Tomcat Server 

 Εξοικείωση με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος Linux.   

 Εμπειρία σε διαχείριση /υποστήριξη της εφαρμογής ΠΑΠΥΡΟΣ και του πλαισίου 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. 

 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία των αιτούντων σε έργα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών 
φορέων του δημοσίου και πιθανή εξοικείωση με διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης 
έργων ΕΣΠΑ. Οι αιτούντες  πιθανόν  θα κληθούν σε συνέντευξη. 

Η παρούσα  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή για διάστημα 30 
ημερών  από την δημοσίευση της  και θα λειτουργήσει  συμπληρωματικά της αντίστοιχης 
ανοικτής πρόσκλησης για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 
 Επιθυμητή η υποβολή των αιτήσεων μέχρι και την 17η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.00. 

Η εγγραφή στον κατάλογο θα γίνει με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής αίτησης 
και των απαραίτητων  δικαιολογητικών όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα  της 
πρόσκλησης, μόνο για την κατηγορία Β.1 «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, 
συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού». 
 
Υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 5ος όροφος, 115 27, 
Αθήνα (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς). 
 
Πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται: 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
 Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων 
 Έρευνας και Καινοτομίας 
Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας 
Μεσογείων 14-18, 115 27  Αθήνα 
κ. Κ. Απέργης   Τηλ.:2107458157 
 Ηλεκτρονική διεύθυνση : dape@gsrt.gr 
 
 
 
Σχετικά αρχεία: 
Απόφαση για κατάρτιση και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών 
της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

           

Η Γενική Γραμματέας Ε&Τ 

                                                                                    

Δρ. Ματρώνα Κυπριανίδου 
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