
 
 
 
 

Θέρμη, 19-11-2012 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 5176/19-11-2012 

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
ερευνητικού προγράμματος «NEMESYS / Enhanced Network Security for Seamless 
Service Provisioning in the Smart Mobile Ecosystem», αριθμού συμβολαίου 
257495 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 έξι (6) μηνών, 
με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου (31/10/2015): 

 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

 
 
 

ΙΠΤΗΛ -
125  

 
Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και 

Μηχανικός Η/Υ / 
Πτυχίο Πληροφορικής 

 
Ανάπτυξη Αλγορίθμων 

Εντοπισμού Κακόβουλης 
Δραστηριότητας στο 

Δίκτυο Κινητών 
Επικοινωνιών με Χρήση 

Αναλυτικών Μεθόδων και 
Μεθόδων Οπτικοποίησης 

 
 

 

 
 
 
1 

 
 
 

6 μήνες 

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

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο 
Πληροφορικής  

2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
3. Εμπειρία στο αντικείμενο της προκήρυξης 
4. Εξειδίκευση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών, με έμφαση στις κινητές επικοινωνίες 
5. Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού και εμπειρία σε C++. 
6. Εμπειρία στον τομέα  
 

Επιπρόσθετα θα συνεκτιμηθούν τα κάτωθι προσόντα: 
1. Εμπειρία στον τομέα ασφάλειας τηλεπικοινωνιών, με έμφαση στην ανάλυση και 

εντοπισμό της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού και εν γένει κακόβουλης 
δραστηριότητας στο Διαδίκτυο. 

2. Γνώση στους τομείς της απεικόνισης πληροφορίας και γραφικών 
3. Διδακτορικό σε τομείς συναφείς με το Αντικείμενο της προκήρυξης 
 

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. 

  

Πληροφορίες : κ. Δημήτριος Τζοβάρας (Dimitrios.Tzovaras@iti.gr) (Τηλ. 
2311/257777) 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 06-12-
2012. 
 
 
 
 

Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 
 

Δρ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος 
      Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 

 

http://jobs.iti.gr/

