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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Pericles / ΚΟΙ.02.2248» 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 δώδεκα 
(12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου (31/7/2017): 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

 
 

ΙΠΤΗΛ-    
559 

 

 

Πληροφορική, 
Επιστήμη Η/Υ, 
Ηλεκτρολόγων 

Μηχ/κών Η/Υ ή άλλη 
συναφής ειδικότητα  

 

 
 

Συντονισμός 
Έργου 

 
 
1 

 
 

12 μήνες  

 
Ο υποψήφιος, θα πρέπει να συνδυάζει ερευνητικές και οργανωτικές ικανότητες και 
εμπειρία σε τεχνικά/ερευνητικά έργα μεγάλης κλίμακας.  
 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 Εμπειρία σε συντονισμό και πιλοτικές δοκιμές - εγκαταστάσεις μεγάλων έργων 
Πληροφορικής. 

• Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (τύπου IP/NoE/STREP). 

 Αποδεδειγμένη ικανότητα εργασίας σε ομάδα και ανάληψης συντονιστικού 
ρόλου. 

• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
 
Αναφορικά με τα τυπικά προσόντα, απαιτούνται και πρέπει να τεκμηριώνονται: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμη Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών 
Η/Υ ή άλλη συναφή ειδικότητα. 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε τομέα Διοίκησης. 
3. Επαγγελματική εμπειρία 2 τουλάχιστον ετών σε αντικείμενο σχετικό με τα 

παραπάνω και ειδικότερα με συμμετοχή ή συντονισμό (θα προτιμηθεί) σε 
Ευρωπαϊκά Έργα ή σε έργα μεγάλης κλίμακας. 

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Επισημαίνεται ότι η εμπειρία είναι απαραίτητο προσόν για τον υποψήφιο και τη 
συγκεκριμένη θέση. Έλλειψη σχετικής εμπειρίας είτε ως προς το ζητούμενο 
αντικείμενο, είτε ως προς το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα, είναι αιτία 
αποκλεισμού του υποψηφίου. 



 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση 
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 
3. 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. Κοντόπουλο 
Ευστράτιο (skontopo@iti.gr).  
 
Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 09-12-
2015. 
 

    
Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 
 
 
 

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας  
Διευθυντής ΙΠΤΗΛ.  


