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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  
του  Εθνικού  Κέντρου  Έρευνας  και  Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράµµατος 
«INERTIA: Integrating Active, Flexible and Responsive Tertiary 
Prosumers into a Smart Distribution», αριθµού συµβολαίου 318216 
προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να 
υποβάλουν αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για µια 
(1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί µε σύµβαση ανάθεσης έργου 6 
µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι τη λήξη του έργου: 
 
 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείµενο 

Αριθµός 
Θέσεων 

 
∆ιάρκεια 

 
 
 
ΙΠΤΗΛ- 

257 

 
Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, 
Μηχανικός Η/Υ, 
Πληροφορικής 

 
Έξυπνα ∆ίκτυα 
∆ιασυνδεδεµένων 
Συσκευών 
(Internet of Things) 

 
 
 

1 

 
 
 
6 µήνες 

 
 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι 
απαραίτητα προσόντα: 

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή 
Πληροφορικής 

2. ∆ιδακτορικό τίτλο σε πεδίο συναφές µε το αντικείµενο της θέσης 

3. Καλή γνώση Αγγλικών. 

4. Πολύ καλή γνώση προγραµµατισµού 

 

Επιπρόσθετα θα µπορούν να συνεκτιµηθούν τα κάτωθι προσόντα: 

1. Εξειδίκευση στο αντικείµενο της θέσης µε επαγγελµατική εµπειρία σε 
συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα (σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο) 

 



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 βοηθήσει 
στη διαµόρφωση γνώµης για την καταλληλότητά του. 

 

Επιπλέον, για την προκηρυσσόµενη θέση προσφέρονται τα ακόλουθα: 

� Πολύ καλή αµοιβή αναλόγων των προσόντων 

� Ευκαιρίες για εξέλιξη και άριστο εργασιακό περιβάλλον 

 
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 στον Τρυφερίδη 
Αθανάσιο (thanasic@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 
22/11/2013. 
 
 
 

Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 
 
 
 
 
 

∆ρ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος 
∆ιευθυντής Κ.∆. & Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 


