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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) 
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 

υλοποίησης του έργου «∆ιεπιστηµονική  Συνεργασία  στην  Περιοχή Ενέργεια και 

Περιβάλλον για την Στρατηγική Ανάπτυξη, ∆ιατήρηση της Αριστείας και Βελτίωση της 

Ανταγωνιστικότητας του ΕΚΕΤΑ, µέσω της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων» που 

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«“Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα και Περιφερειών σε µετάβαση» του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο 

«Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων - ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύµβασης ανάθεσης  έργου 

ιδιωτικού δικαίου, για µία (1) θέση συνεργάτη, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω: 
 
 
ΘΕΣΗ: 
Επιστηµονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 
Υπολογιστών 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: 

Σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθµων τεχνητής όρασης πραγµατικού χρόνου για αναγνώριση 

αντικειµένων σε εσωτερικούς χώρους µε χρήση αισθητήρων ενσωµατωµένων σε κινητές 

συσκευές. Εφαρµογή σε αλληλεπίδραση µε εικονικές συσκευές σε έξυπνο σπίτι. 
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∆ιάρκεια Σύµβασης Ανάθεσης Έργου: 12 µήνες (µε δυνατότητα παράτασης έως τη 

λήξη του έργου 

Συνολικό Ποσό: Η συνολική αµοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και 

της διάρκειας απασχόλησής τους µέχρι του ύψους του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 

έργου. 

Τόπος Απασχόλησης: Θέρµη Θεσσαλονίκης 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανών, Μηχανικών Υπολογιστών ή 

Πληροφορικής  

2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  

3. Αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία προγραµµατισµού για την ανάπτυξη αλγορίθµων 

 σε γλώσσα C/C++, (επισυνάψτε σύνδεσµο σε ανοιχτό κώδικα που έχετε αναπτύξει) 

4. Τεκµηριωµένη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών  στο αντικείµενο επεξεργασίας 

εικόνας – τεχνητής όρασης (να επισυνάψετε λίστα από έργα µε σύντοµη περιγραφή 

του αντικειµένου, δηµοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή περιοδικών) 

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο του έργου 

2. Εµπειρία ανάπτυξης εφαρµογών σε λειτουργικό σύστηµα Android (επισυνάψτε 

σύνδεσµο σε ανοιχτό κώδικα που έχετε αναπτύξει). 

3. Εµπειρία σε χρήση βιβλιοθηκών: opencv, boost, eigen, qt (ενδεικτικά επισυνάψτε 

σύνδεσµο σε ανοιχτό κώδικα που έχετε αναπτύξει). 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 Βαθµός τίτλου σπουδών ΑΕΙ (στη 10βαθµη κλίµακα) Βαθµός x 100 

2 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (σε αντικείµενο συναφές µε το 

αντικείµενο του έργου) 
200 

3 Γνώση ξένης (αγγλικής) γλώσσας (Άριστη Γ2/C2) 70 

4 
Εµπειρία (ανά µήνα) τουλάχιστον 6 µηνών  στο αντικείµενο 

επεξεργασίας εικόνας – τεχνητής όρασης (και έως 60 µήνες) 
7/µήνα 

5 
Αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία προγραµµατισµού για την 

ανάπτυξη αλγορίθµων σε γλώσσα C/C++  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

6 
Εµπειρία ανάπτυξης εφαρµογών σε λειτουργικό σύστηµα Android 

(και έως 60 µήνες) 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

7 
 Εµπειρία σε χρήση βιβλιοθηκών: opencv, boost, eigen, qt. (και 

έως 60 µήνες) 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

8 Συνέντευξη Έως 100 

 
 

Η προσµέτρηση µονάδων βαθµολόγησης πραγµατοποιείται µόνο για τα προσόντα 

εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούµενα ή συνεκτιµώµενα προσόντα-

κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειµενική συνάφεια µε τις 

απαιτήσεις του έργου. 

Οι προκριθέντες υποψήφιοι ή όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι ενδέχεται να 

κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την 

αξιολόγησή τους.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Πρόταση Σύναψης Σύµβασης Έργου (επισυνάπτεται) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

3. Αντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και 

βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα 

απαιτούµενα προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό. 

 

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σηµείωµα αλλά δεν 

τεκµηριώνονται  µε την υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη 

και δεν θα µοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

ΑΔΑ: ΒΙΚΤ469ΗΡ8-ΗΑΖ



 
 

Οι άνδρες ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν απαλλαγεί νόµιµα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

Θα ληφθούν υπόψη µόνο οι προτάσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε 

σφραγισµένο φάκελο και θα παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, µε ευθύνη του 

υποψηφίου, το αργότερο µέχρι την 21  Μαρτίου 2014 και ώρα 14.00 στη διεύθυνση: 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 

6ο χλµ. Χαριλάου - Θέρµης 

570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 

 

Προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα θα 

απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και δεν θα αξιολογούνται. 

Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς τα εξής: 

Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 8492 α/05-

03-2014  

Για το έργο «ΚΡΗΠΙΣ».  

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). 

 

Υποψήφιος που επιθυµεί να υποβάλει ένσταση σχετικά µε το αποτέλεσµα (πρακτικό 

επιλογής) δικαιούται να προσφύγει στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση του 

ως άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται µε την ανάρτησή του στο πρόγραµµα 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr).  

Η άσκηση της ένστασης γίνεται µε κατάθεσή της ή µε αποστολή συστηµένης επιστολής 

ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά απευθείας στο ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) (6ο χλµ. Χαριλάου – Θέρµης, 57001 Θέρµη, 

Θεσσαλονίκη), η οποία πάντως θα πρέπει να παραληφθεί από το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ, µε ευθύνη 

του ενιστάµενου, εντός της ίδιας προθεσµίας των 5 ηµερών.  

Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς τα εξής: 

Ένσταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 8492 α/05-

03-2014 

Για το έργο «ΚΡΗΠΙΣ».  

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). 

Ενστάσεις που κατατίθενται µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας θεωρούνται 

εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται. 
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Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νοµιµότητας και όχι για ουσιαστική εκτίµηση 

της Επιτροπής.  

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 

του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999). 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εµπρόθεσµα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύµβαση ανάθεσης έργου µε 

τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συµβατικής ελευθερίας. 

2. Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν µέχρι την παραπάνω 

οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή αποστολής µε 

ταχυµεταφορά, το ΕΚΕΤΑ ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των 

φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. 

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων. 

4. Για τους υποψηφίους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούµενο τυπικό προσόν και έχουν 

χορηγηθεί από ιδρύµατα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ. 

5. Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύµβασης 

ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 

αντισυµβαλλόµενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 

διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί µε σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι 

επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.  

6. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούµενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 

βαθµολογείται και απορρίπτεται. 

7. Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό εφαρµογής 

του προγράµµατος. 

8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης 

του/των επιλεχθέντος/ντων, αυτή θα γίνει µε άλλον/ους υποψήφιο/ους στα πλαίσια της 

παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύµφωνα µε τον συνταγµένο πίνακα 

κατάταξης. 

9. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόµενη για το έργο 

χρηµατοδότηση, το ΕΚΕΤΑ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει µε ειδική δήλωση διακοπής και 

αζηµίως την εκτέλεση της σύµβασης ανάθεσης έργου. 
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10. Το ΕΚΕΤΑ δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση προς σύναψη σύµβασης, δεδοµένου ότι 

επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή µη συµβάσεων, καθώς και ο 

αριθµός αυτών, αποκλειόµενης οιασδήποτε αξιώσεως των υποψηφίων. 

11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσοµάθειας αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 

π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισµός προσόντων 

διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 

185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 

116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). 

12. Επισηµαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχουν 

προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά 

στο 2311257776. ή στο email: malasiot@iti.gr (κ. Σ. Μαλασιώτης) 

 

      Για το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ 

 

∆ηµήτριος Τζοβάρας 

∆ιευθυντής Ινστιτούτου. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(µε όλες τις συνέπειες του νόµου για ψευδή δήλωση) 

 

 

Επώνυμο: ……………………………….……………………. Όνομα: .………………………..…………………. 

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ……………………… Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): …………. 

Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……………….……..………… Νομός: ……………………….………………..… 

Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….………………………………....…. 

Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..…………………………….………………. 

Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: …………………………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………..………….…….. Τηλ.:   

………………………...……….. 

Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………………….………………… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………..………….…….. Τηλ.: 

..……………………………….... 

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

Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση και  στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής: 

 

1. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ….…/……………… 

2. Το έργο «……………………….» 

3. Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο 

των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

Ημερομηνία: ___/___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα υποβάλλω:  1. 

2. 

3. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης εμπειρία εφόσον απαιτείται) 

 

 

Α/Α 

 

ΑΠΟ 

(μην-έτος) 

 

ΕΩΣ 

(μην-έτος) 

 

Μήνες 

απασχό 

λησης 

 

Φορέας απασχόλησης –  

Εργοδότης 

 

Αντικείμενο απασχόλησης 
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