
Θέρμη, 12/06/2015 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 10612 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.)  του  Εθνικού  

Κέντρου  Έρευνας  και  Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 

ερευνητικού προγράμματος, «Petty cRiminality diminution through sEarch and Analysis in 

multi-source video Capturing and archiving plaTform (P-REACT)», αριθμού συμβολαίου 

607881, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν 

αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μια (1) θέση συνεργάτη, οποίος θα 

απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

τη λήξη του έργου: 

 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

 
ΙΠΤΗΛ- 

461 

Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός και 

Μηχανικός Η/Υ  

Χρήση μη 

παρεισφρητικών 

αισθητήρων για την 

ανάλυση και 

κατηγοριοποίηση 

ανθρώπινης 

δραστηριότητας σε 

εσωτερικά και 

εξωτερικά περιβάλλοντα 

1 6 μήνες 

 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα 

κάτωθι προσόντα: 

1. Δίπλωμα Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ. 

2. Πολύ καλή Γνώση Προγραμματισμού Η/Υ (στη γλώσσα C++). 

3. Εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης με επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) 

σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα (σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο). 

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2). 

 

Επιπρόσθετα θα μπορούν να συνεκτιμηθούν τα κάτωθι προσόντα: 

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος (συναφής με διαχείριση έργων). 

2. Σχετική εμπειρία στην σχεδίαση, υλοποίηση και ανάπτυξη αλγορίθμων συναφών με το 

αντικείμενο του έργου. 

3. Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 

2. Λεπτομερές βιογραφικό σηµείωµα 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα ενισχύσει την υποψηφιότητά 

του 

 

Η συνολική αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και της διάρκειας 



απασχόλησής τους.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι 

απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. 

Οι   ενδιαφερόµενοι   µπορούν   να   απευθύνονται   για   πληροφορίες   στην κ. Καλλιόπη 

Μπουντανούρ (kalm@iti.gr). 

 

Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία  του 

Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά τις εργάσιµες  ηµέρες και ώρες 

(τηλ. 2311/257701-3). 

 

Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr. 

 

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 29/06/2015  

 

 

Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

 

 

 

∆ρ. Δημήτριος Τζοβάρας 

∆ιευθυντής  

mailto:kalm@iti.gr
http://jobs.iti.gr/

