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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 «Dem@Care-288199» προσκαλεί τους 
ενδιαφερόµενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για µία (1) θέση συνεργάτη ο 
οποίος θα απασχοληθεί µε σύµβαση ανάθεσης έργου διάρκειας έξι (6) µηνών: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείµενο 

Αριθµός 
Θέσεων 

 
∆ιάρκεια 

 
 

ΙΠΤΗΛ-
253 

Πληροφορική,  
Επιστήµη 

Η/Υ, 
Μηχανικός 
Η/Υ ή άλλη 
συναφής 
ειδικότητα  

Ανάπτυξη Λογισµικού για 
την Προσαρµοσµένη 

∆ηµιουργία Συνθετικών 
∆εδοµένων σε 

Περιβάλλοντα ∆ιάχυτης 
Νοηµοσύνης  

(Ambient Intelligence) 

 
 
1 

 
 

6 µήνες  

 
Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να έχουν πολύ καλές γνώσεις προγραµµατισµού 
και αποδεδειγµένη εµπειρία στην ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού. Πιο 
συγκεκριµένα, ο υποψήφιος θα κληθεί να αναπτύξει εργαλείο λογισµικού για τη 
δηµιουργία συνθετικών συνόλων δεδοµένων (synthetic datasets) από πολυτροπικούς 
αισθητήρες για την αναγνώριση των καθηµερινών δραστηριοτήτων ασθενών µε 
Αλτσχάιµερ. 
 
Απαιτούµενα προσόντα: 

� Πτυχίο ΑΕΙ σε τοµέα σχετικό µε Πληροφορική, Επιστήµη Μηχανικών Η/Υ ή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.  

� Εµπειρία στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού. 
� Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

 
Επιπλέον, θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα τα ακόλουθα προσόντα/ικανότητες:  

� Eµπειρία σε τεχνολογίες Σηµασιολογικού Ιστού.  
� Καλή γνώση προγραµµατισµού σε Java. 

 
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 Περιγραφή συγκεκριµένων έργων/εργασιών, τα οποία να σχετίζονται µε τις 

τεχνολογίες που αναφέρονται παραπάνω.  
4 Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη 

διαµόρφωση γνώµης για την καταλληλότητά του  
 



Οι ενδιαφερόµενοι 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 κ. Γεώργιο 
Μεδίτσκο (gmeditsk@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 02-12-
2013. 
 

    
Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 
 
 
 

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


