
 
Θέρμη, 03-10-2012 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 5091 / 03-10-2012 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ι.Π.ΤΗΛ.του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποποίησης του έργου «Open Discovery Space: A socially-powered and 
multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of 
eLearning Resources» (Αρ. Συμβολαίου: 297229) 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: 
 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

 
ΙΠΤΗΛ-

114 

ΠΕ ή ΤΕ 
Μηχανικός 

Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών 
Συστημάτων 

Ανάπτυξη Προφίλ 
Αναπαράστασης 

Ικανοτήτων 
Εκπαιδευτικών με 

βάσει Διεθνή Πρότυπα 
και Προδιαγραφές 
Μοντελοποίησης 

Ικανοτήτων 

1 6 μήνες 

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

1. Πτυχίο Τμημάτων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής 
στο πεδίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  

2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από Πανεπιστημιακά Τμήματα της ημεδαπής ή 
ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής στο Πεδίο 
της Ηλεκτρονικής Μάθησης 

3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
4. Προηγούμενη ενασχόληση και εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης ικανοτήτων με χρήση διεθνών προτύπων και προδιαγραφών 
μοντελοποίησης ικανοτήτων (IMS RDCEO, HR-XML) 

5. Άριστη γνώση των προτύπων μοντελοποίησης ικανοτήτων IMS RDCEO και 
HR-XML 

6. Άριστη γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού (PHP, MySQL, 
XML, AJAX, Javascript, HTML, CSS)  

 
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. 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 κο. Παναγιώτη 
Ζέρβα (mail: pzervas@iti.gr). 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr    
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 17-10-
2012. 
 
    
Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
       
 

Καθ. Μαρία Πέτρου 
Διευθύντρια  

 


