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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ορθή Επανάληψη της υπ’αριθμ. 2929/10-05/2011 εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

 
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των 
ερευνητικών προγραμμάτων «Εσωτερικό Έργο Απόκτησης Τεχνογνωσίας στην 
Περιοχή των Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού 
(ESO.222001)» & «Εσωτερικό Έργο Ανάλυσης και Διαχείρισης 
Σημασιολογικών Δεδομένων (ESO.222002)»  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δύο (2) θέσεις συνεργατών, οι οποίοι θα 
απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου: 
 
Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

 
ΙΠΤΗΛ-

08 

Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και 

Μηχανικός 
Υπολογιστών 

Αξιολόγηση και βελτίωση 
πρακτόρων λογισμικού 

για ηλεκτρονικές 
συναλλαγές 

 
1 

 
6 μήνες 

 
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

1. Δίπλωμα Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  
ή Πληροφορικής 
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
3. Εμπειρία στο παραπάνω αντικείμενο 
4. Δημοσιεύσεις στο παραπάνω αντικείμενο 

 
 
Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

 
ΙΠΤΗΛ-

09 

Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και 

Μηχανικός 
Υπολογιστών 

Ανάλυση κοινωνικών 
δικτύων και 

σημασιολογικού ιστού 

 
1 

 
6 μήνες 

 
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

1. Δίπλωμα Α.Ε.Ι.  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
3. Εμπειρία στο παραπάνω αντικείμενο 
4. Δημοσιεύσεις στο παραπάνω αντικείμενο 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 
μορφή: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 



2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 
3. Τυχόν δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της θέσης 
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. 
 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση για μια μόνο από τις δύο θέσεις. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 
δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση : 
ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ 
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 
Τ.Θ. 60361 
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες : κ. Μήτκας Περικλής  (mail: mitkas@auth.gr) 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση 
mitkas@auth.gr 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 20-05-
2011. 
 

Για το Ινστιτούτο Πληροφορικής και 
Τηλεματικής 

 
 

Καθ. Μαρία Πέτρου 
Διευθύντρια  


