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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πηροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Demcare-288199» προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συντονιστή 
έργου, αρχιτεκτονικής και υλοποίησης (Τechnical Project Manager and Chief 
Architect), ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, με δυνατότητα 
ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου (31/10/2015): 

 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

 
 

ΙΠΤΗΛ-
187 

 
Επιστήμη της 
Πληροφορικής 

(Computer science) 

Τεχνικός 
Συντονισμός 

Έργου, 
Αρχιτεκτονικής και 

Υλοποίησης 

 
1 

 
12 μήνες 

 
Ο υποψήφιος, συνδυάζοντας ερευνητικές και οργανωτικές ικανότητες σε τεχνικά έργα 
μεγάλης κλίμακας με υλοποιήσεις, εγκαταστάσεις και δοκιμές σε πραγματικές 
συνθήκες, θα κληθεί να συντονίσει τις επιμέρους δραστηριότητες που αφορούν στην 
επίτευξη των ερευνητικών στόχων, υλοποίησης και πιλοτικών δοκιμών του έργου.  

 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 Εμπειρία σε τεχνικό συντονισμό και πιλοτικές δοκιμές - εγκαταστάσεις 
μεγάλων έργων πληροφορικής που περιλαμβάνουν σένσορες και τεχνολογίες 
λογισμικού με συνεισφορές από πολλούς φορείς 

 Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (τύπου IP/NoE/STREP). 
 Ερευνητική/Εργασιακή/Τεχνική εμπειρία σε θέματα όπως: 

 Αισθητήρες – Δίκτυα αισθητήρων 
 Ανάλυση/Ερμηνεία δεδομένων οπτικών και πολυτροπικών 

(multimodal) αισθητήρων 
 Ambient Assisted Living (for Elderly) 
 eHealth - Remote Healthcare 

 Αποδεδειγμένη ικανότητα εργασίας σε ομάδα και ανάληψης συντονιστικού 
ρόλου. 

 Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
 

Αναφορικά με τα τυπικά προσόντα, απαιτούνται: 
 Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό τίτλο ή Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με την 

ειδικότητα και το αντικείμενο της θέσης  
 Επαγγελματική εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών σε αντικείμενο σχετικό με τα 

παραπάνω: συμμετοχή ή συντονισμός (θα προτιμηθεί) σε Ευρωπαϊκά Έργα ή 
σε έργα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, 



 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 
 
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της)  
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα που να περιέχει περιγραφή της εμπειρίας που 

σχετίζεται με τα παραπάνω 
3. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη 
διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του  
 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη θέση δεν αφορά ανάπτυξη (development) των 
παραπάνω αντικειμένων αλλά τεχνικό συντονισμό ανάπτυξης, αρχιτεκτονικής και 
δοκιμών.  

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι 
απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Δρ. Ιωάννη Κομπατσιάρη (ikom@iti.gr).  
 
Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά http://jobs.iti.gr 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 20-05-
2013. 
 
 
   Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 
 
 
 

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

 


