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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

(Γηα ππνβνιή πξφηαζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο αλάζεζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ) 
 

Τν Ιλζηηηνύην Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΙΠΣΗΛ) ηνπ 

Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ), ζηα πιαίζηα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «MOMIRAS- Mobile Mixed Reality System/MOMIRAS-  Νέεο 

Σερλνινγίεο Μηθηήο Πξαγκαηηθόηεηαο ελ Κηλήζεη», κε θσδηθφ αξηζκφ 3215, πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο - ΔΤΠΑ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο, κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

««Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ-ΙΙ), Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο (Α.Π.) 1 

«Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο Υπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Τερλνινγηθή 

Αλάπηπμε» θαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ)  Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο, Α.Π. 4 «Χεθηαθή Σχγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα Κ. 

Μαθεδνλίαο» θαη Π.Δ.Π. Θεζζαιίαο-Σηεξεάο Διιάδαο-Ηπείξνπ, Α.Π. 8 «Χεθηαθή Σχγθιηζε 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Σηεξεάο Διιάδαο», ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 

(ΔΣΠΑ 2007-2013) – Δξεπλεηηθφ Φξεκαηνδνηνχκελν Έξγν «Γξάζε Δζληθήο Δκβέιεηαο – 

Γηκεξήο Δ&Τ Σπλεξγαζία Διιάδαο-Ιζξαήι 2013-2015, Γηκεξείο. Πνιπκεξείο θαη 

Πεξηθεξηαθέο Δ&Τ», απεπζχλεη Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή 

πξφηαζεο πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο  έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα κία (1) ζέζε 

ζπλεξγάηε, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 
 
 
 
ΘΔΗ: 
Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Υ /  
Πιεξνθνξηθήο 
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ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ: 
Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε εμειηγκέλσλ αιγνξίζκσλ εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθψλ απφ 3Γ 
αηζζεηήξεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε, αλαγλψξηζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε 3Γ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ 
εθαξκνγή ηνπο ζε εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο.  
 

Γηάξθεηα ύκβαζεο Αλάζεζεο Έξγνπ: 6 κήλεο (µε δπλαηφηεηα παξάηαζεο µέρξη ηε 

ιήμε ηνπ έξγνπ) 

πλνιηθό Πνζό: Η ζπλνιηθή ακνηβή ζα είλαη αλάινγε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ θαη 

ηεο δηάξθεηαο απαζρφιεζήο ηνπο κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έξγνπ. 

Σόπνο Απαζρόιεζεο: Θέξκε - Θεζζαινλίθε  

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 
1. Πηπρίν ΑΔΙ Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Υ ή  Πιεξνθνξηθήο 

2. Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

3. Δμεηδίθεπζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ αιγνξίζκσλ 

εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθψλ απφ αληηθείκελα - ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΝΣΩΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΡΟΟΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

1 
Βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ ΑΔΙ (ζηε 10βαζκε 
θιίκαθα) Βαζκφο x 100 

2 Γλψζε μέλεο (αγγιηθήο) γιψζζαο (Καιή Β2) 30 

3 

Δμεηδίθεπζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ αιγνξίζκσλ εμαγσγήο 

ραξαθηεξηζηηθψλ απφ αληηθείκελα - ζπλαθήο κε 
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ΝΑΙ/ΟΦΙ 

4 Σπλέληεπμε Έσο 100 

 

Η πξνζκέηξεζε κνλάδσλ βαζκνιόγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κόλν γηα ηα πξνζόληα 

εθείλα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα απαηηνύκελα πξνζόληα-θξηηήξηα ηεο 

πξόζθιεζεο θαη βξίζθνληαη ζε αληηθεηκεληθή ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ. 
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Οη πξνθξηζέληεο ππνςήθηνη ή φζνη απφ απηνχο θξηζνχλ θαηαιιειφηεξνη ελδέρεηαη λα 

θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη απαηηνχληαη επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο.  

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Πξφηαζε Σχλαςεο Σχκβαζεο Έξγνπ (επηζπλάπηεηαη) 

2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

3. Αληίγξαθα βαζηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ινηπψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, πηζηνπνηήζεσλ θαη 

βεβαηψζεσλ πξνυπεξεζίαο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα ηεθκεξηψλεη ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ. 

 

Πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη είηε ζηελ πξφηαζε, είηε ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα αιιά δελ 

ηεθκεξηψλνληαη  κε ηελ ππνβνιή ησλ αληηζηνίρσλ πηζηνπνηεηηθψλ δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε 

θαη δελ ζα κνξηνδνηεζνχλ γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. 

Θα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ή ζα απνζηαινχλ ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα παξαιεθζνχλ απφ ην ΔΚΔΤΑ, κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηηο 20/8/2014 θαη ώξα 14.00 ζηε δηεχζπλζε: 

ΔΚΔΤΑ / Ιλζηηηνχην Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΙΠΤΗΛ) 

6ν ρικ. Φαξηιάνπ - Θέξκεο 

570 01 Θέξκε, Θεζζαινλίθε 

 

Πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα ζα 

απνξξίπηνληαη σο εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα αμηνινγνχληαη. 

Σην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο ηα εμήο: 

Πξόηαζε γηα ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αξ. πξση. 8944 / 4-8-

2014.  

Γηα ην έξγν «MOMIRAS».  

Σα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο). 

Υπνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα (πξαθηηθφ 

επηινγήο) δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζην Ιλζηηηνχην Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΙΠΤΗΛ) ηνπ ΔΚΔΤΑ εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ σο άλσ πξαθηηθνχ. Τν πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηνπ ζην 

πξφγξακκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΚΔΤΑ (www.certh.gr).  

Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ή κε απνζηνιή ζπζηεκέλεο επηζηνιήο 

ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά απεπζείαο ζην ΔΚΔΤΑ/Ιλζηηηνχην Τερλνινγηψλ  

http://www.certh.gr/
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Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΙΠΤΗΛ) (6ν ρικ. Φαξηιάνπ – Θέξκεο, 57001 Θέξκε, 

Θεζζαινλίθε), ε νπνία πάλησο ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί απφ ην ΔΚΔΤΑ/Ιλζηηηνχην 

Τερλνινγηψλ  Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΙΠΤΗΛ), κε επζχλε ηνπ εληζηάκελνπ, εληφο 

ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ησλ 5 εκεξψλ.  

Σην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο ηα εμήο: 

Έλζηαζε γηα ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αξ. πξση. 8944 / 4-8-

2014.   

Γηα ην έξγν «MOMIRAS».  

Σα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο). 

Δλζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζεσξνχληαη 

εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. 

Η έλζηαζε επηηξέπεηαη γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο θαη όρη γηα νπζηαζηηθή εθηίκεζε 

ηεο Δπηηξνπήο.  

Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζψο θαη ζε απηά ησλ 

ζπλππνςεθίσλ ηνπο θαηφπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45/9.3.1999). 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα θαη παξαδεθηά θαηά ηα αλσηέξσ, 

επηιέγεηαη εθείλε πνπ θξίλεηαη πην θαηάιιειε θαη ζπλάπηεηαη ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ κε 

ηνλ/ηνπο επηιερζέληα/ληεο ζηε βάζε ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο. 

2. Δκπξφζεζκεο ζεσξνχληαη νη πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κέρξη ηελ παξαπάλσ 

νξηδφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. Σηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή απνζηνιήο κε 

ηαρπκεηαθνξά, ην ΔΚΔΤΑ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

θαθέισλ ηεο πξφηαζεο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

3. Αληηθαηάζηαζε ηεο πξφηαζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ. 

4. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ νη ηίηινη ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ) απνηεινχλ απαηηνχκελν ηππηθφ πξνζφλ θαη έρνπλ 

ρνξεγεζεί απφ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ. 

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ζχλαςε ζχκβαζεο 

αλάζεζεο έξγνπ ηεο παξνχζεο δελ είλαη δηαγσληζηηθή, ελψ ε ηπρφλ επηινγή 

αληηζπκβαιιφκελνπ έρεη ηνλ ραξαθηήξα απνδνρήο πξφηαζεο θαη φρη «πξφζιεςεο». Η 
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δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ζχληαμε πίλαθα θαηάηαμεο, ελψ φζνη 

επηιεγνχλ ζα εηδνπνηεζνχλ θαη’ ηδίαλ.  

6. Υπνβιεζείζα πξφηαζε ε νπνία δελ πιεξνί ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο πξφζθιεζεο δελ 

βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη. 

7. Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Οδεγφ εθαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

8. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε αληηθαηάζηαζεο 

ηνπ/ησλ επηιερζέληνο/λησλ, απηή ζα γίλεη κε άιινλ/νπο ππνςήθην/νπο ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ζπληαγκέλν πίλαθα 

θαηάηαμεο. 

9. Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε πξνβιεπφκελε γηα ην έξγν 

ρξεκαηνδφηεζε, ην ΔΚΔΤΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη κε εηδηθή δήισζε δηαθνπήο θαη 

αδεκίσο ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο έξγνπ. 

10. Τν ΔΚΔΤΑ δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη 

επαθίεηαη ζηελ πιήξε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε ζχλαςε ή κε ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ν 

αξηζκφο απηψλ, απνθιεηφκελεο νηαζδήπνηε αμηψζεσο ησλ ππνςεθίσλ. 

11. Η πηζηνπνίεζε γλψζεο ηνπ ηίηινπ γισζζνκάζεηαο απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 

π.δ. 146/2007 «Τξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 50/2001 Καζνξηζκφο πξνζφλησλ 

δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη» (ΦΔΚ 

185/3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 

116/2006 «Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α’). 

12. Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ηα επηιεγέληα πξφζσπα είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, έρνπλ 

πξνζσπηθή επζχλε ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3528/2007. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηειεθσληθά 

ζην 2311257701-703, ή ζην email: kalm@iti.gr  (Κα. Μπνπληαλνχξ Καιιηφπε). 

 

Γηα ην ΔΚΔΤΑ / ΙΠΤΗΛ 

 

 

Γξ. Γεκήηξηνο Τδνβάξαο,  

Γηεπζπληήο

mailto:kalm@iti.gr
ΑΔΑ: ΨΠΜΣ469ΗΡ8-ΡΗ2



  
 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΓΗΛΩΗ 

(κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ γηα ςεπδή δήισζε) 
 
 

Επϊνυμο: ……………………………….……………………. Όνομα: .………………………..…………………. 

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ……………………… Τελικόσ βαθμόσ (αριθμητικά, προςζγγιςη 2 δεκαδικϊν): …………. 

Ζτοσ γζννηςησ: …………… Τόποσ γζννηςησ: ……………….……..………… Νομόσ: ……………………….………………..… 

Όνομα και επϊνυμο του πατζρα: ………………………………………………………………….………………………………....…. 

Όνομα και επϊνυμο τησ μητζρασ: …………………………………………….…………..…………………………….………………. 

Διεφθυνςη κατοικίασ: Οδόσ: …………………………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………..………….…….. Τηλ.:   

………………………...……….. 

Διεφθυνςη εργαςίασ: Οδόσ: ………………………….………………… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………..………….…….. Τηλ.: 

..……………………………….... 

Κινητό τηλ: ……………….……………………….. e-mail: …………....……………………… Α.Φ.Μ………………..…………….... 

Να αναγραφοφν ςτην παροφςα πρόταςη-δήλωςη και  ςτο εξωτερικό του φακζλου τα εξήσ: 

 
1. Ο αριθμόσ πρωτοκόλλου τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ: ….…/……………… 
2. Το ζργο «……………………….» 
3. Τα ςτοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπϊνυμο, διεφθυνςη, τηλζφωνο επικοινωνίασ) 

 
Δηλϊνω υπεφθυνα ότι οι πληροφορίεσ που δίνονται ςτο ςφνολο 
των εντφπων αυτήσ τησ πρόταςησ είναι ακριβείσ και αληθείσ. 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 
 
Ημερομηνία: ___/___/______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμζνα υποβάλλω:  1. 

2. 
3. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η ςχετική με το αντικείμενο τησ πρόςκληςησ εμπειρία εφόςον απαιτείται) 

 

 
Α/Α 

 
ΑΠΟ 

(μην-ζτοσ) 

 
ΕΩ 

(μην-ζτοσ) 

 
Μήνεσ 

απαςχό 
ληςησ 

 
Φορζασ απαςχόληςησ –  

Εργοδότησ 

 
Αντικείμενο απαςχόληςησ 

  

 

 

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

      

 

 

   ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ………………... 
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