
Θέρμη, 01-11-2013 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 7871/04-11-2013 

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Dem@Care-288199» προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία θέση συνεργάτη ο οποίος 
θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα 
ανανέωσης έως και τη λήξη του έργου (31 Οκτωβρίου 2015): 
 

 

Κωδικός Ειδικότητα Αντικείμενο Αριθμός 
θέσεων  

Διάρκεια 

ΙΠΤΗΛ- 
254 
 

Πληροφορική, 
Μηχανικός 
Η/Υ 

Ανάλυση 
βίντεο, Όραση 
Υπολογιστών 

 
1 

 
12 μήνες 

 

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία σε 
προγραμματισμό C/C++, Matlab και ειδικά σε μεθόδους ανάλυσης βίντεο και όραση 
υπολογιστών. 
 
Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα σχετικό με Πληροφορική, Επιστήμη Μηχανικών Η/Υ, 
Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών 
2. Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού. 
4. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
 
Εφόσον υπάρχει, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και: 
 
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε τομέα σχετικό με όραση υπολογιστών, 
επεξεργασία εικονας/βίντεο, ψηφιακά μέσα ή ανάλυση πολυμεσικών 
δεδομένων. 
2. Γνώση Java 
 
καθώς και γνώσεις/εμπειρία και στα ακόλουθα θέματα: 
 
1. Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, εικόνας και βίντεο. 
2. Αναγνώριση προτύπων και μηχανική μάθηση. 
3. Καλό μαθηματικό υπόβαθρο 
 
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. Περιγραφή σχετικών εργασιών, παραπλήσιων εφαρμογών ή άλλης 
ενασχόλησης του υποψηφίου με τον εν λόγω τομέα της επιστήμης υπολογιστών. 
4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη 
διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του (συμμετοχή σε σχετικά 
συνέδρια, συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, πιθανές δημοσιεύσεις, 
βραβεία κ.α.) 
 
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 στην Αλεξία 
Μπριασούλη (abria@iti.gr) και τον Κωνσταντίνο Αυγερινάκη (koafgeri@iti.gr) 
 
Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία  
του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά τις εργάσιµες  
ηµέρες και ώρες (τηλ. 2311/257701-3). 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 02-12-2013. 
 

 

 

 
Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 
 
 
 

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

  

mailto:koafgeri@iti.gr

