
Θέρμη, 12/12/2014 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 9724  - 12/12/2014 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.)  του  Ε-
θνικού  Κέντρου  Έρευνας  και  Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υ-
λοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «INERTIA: Integrating Active, Flexible 
and Responsive Tertiary Prosumers into a Smart Distribution», αριθμού συμ-
βολαίου 318216, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσό-
ντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μια (1) 
θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου 6 μηνών με δυνα-
τότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου: 

 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

 
ΙΠΤΗΛ- 

372 

Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός  

Ανάλυση, μελέτη, σχεδίαση, 
ενεργειακή αποτίμηση και 
αξιολόγηση των κτιριακών 
μοντέλων του έργου 

 
1 

 
6 μήνες 

 

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

1. Πτυχίο ΑΕΙ ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού  

2. Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με το αντικείμενο της θέσης 

3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

4. Εξειδίκευση σε χρήση εργαλείων αρχιτεκτονικής σχεδίασης (π.χ. Autocad, 
Archicad, Sketch up και Cinema4D, κλπ.) και γραφιστικών προγραμμάτων (π.χ. 
Adobe PhotoShop™, Adobe Illustrator™, κλπ.) καθώς και μελετών κτιριακών ε-
γκαταστάσεων με έμφαση στο ενεργειακό τομέα 

5. Επαγγελματική/εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συναφές αντι-
κείμενο 

Επιπρόσθετα θετικά θα συνεκτιμηθούν τα κάτωθι προσόντα: 

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

2. Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ε.Ε. 

 

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 διαμόρ-
φωση γνώμης για την καταλληλότητά του. 

 

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



πασχόλησής τους, ενώ δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συνερ-
γασία του Ινστιτούτου με πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού.  

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 κ. Αθανάσιο Τρυφερί-
δη (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 29/12/2014. 

 

Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

 

∆ρ. Δημήτριος Τζοβάρας 

∆ιευθυντής ΙΠΤΗΛ  

http://jobs.iti.gr/

