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ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

Τν Ινζηιηούηο Πληποθοπικήρ και Σηλεμαηικήρ  ηος Εθνικού Κένηπος 
Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΕΚΕΣΑ), ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 
εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο «LinkedTV: Television Linked To The Web» (Αξ. 
Σπκβνιαίνπ: 287911) πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα 
απαξαίηεηα πξνζόληα λα ππνβάινπλ αίηεζε, ζπλνδεπόκελε από ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά, γηα κηα (1) ζέζε βνεζνύ έξεπλαο / ππνςεθίνπ δηδάθηνξα, ν νπνίνο 
ζα απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ. Σεκεηώλεηαη όηη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο 
ζέζεο ππάξρεη δπλαηόηεηα εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε ζπλεξγαζία κε 
Αλώηαην Ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνύ, από όπνπ ζα απνλεκεζεί θαη ην δηδαθηνξηθό 
δίπισκα. 
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10 κήλεο 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θάησζη ηππηθά 
πξνζόληα: 

1. Πηπρίν Α.Δ.Ι. 
2. Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 
3. Άξηζηε γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ (C/C++, Matlab). 

 
Πξόζζεηα επηζπκεηά πξνζόληα: 

1. Γλώζε/εκπεηξία ζε αλάιπζε/επεμεξγαζία ήρνπ θαη βίληεν, εμαγσγή 
ραξαθηεξηζηηθώλ ήρνπ θαη εηθόλαο, ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο. 
3. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ.  

 
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ: 

1. Αίηεζε (λα αλαθέξεηαη ν θσδηθόο ηεο ζέζεο, ε εηδηθόηεηα θαη ε θαηεγνξία ηεο) 
2. Λεπηνκεξέο βηνγξαθηθό ζεκείσκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σπνπδέο θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 
 Λίζηα δεκνζηεύζεσλ. 
 Research statement (ζηα Αγγιηθά) πνπ ζα αλαθέξεη ηα εξεπλεηηθά 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο ζθέςεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ηνπ ππνςεθίνπ. 
3. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ ζα βνεζήζεη ζηε 
δηακόξθσζε γλώκεο γηα ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ.  

 
Οη ελδηαθεξόκελνη ελδέρεηαη λα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί όηη 
απαηηνύληαη επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. 
 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα πιεξνθνξίεο ζηνλ Γξ. Βαζίιεην 
Μεδάξε (bmezaris@iti.gr) 



 
 
Η απνζηνιή δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη ειεθηξνληθά: http://jobs.iti.gr 
 
 
Η εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ είλαη ε 25-01-
2012. 
 
    Γηα ην Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεκαηηθήο 
 
 

Καζ. Μαξία Πέηξνπ 
Γηεπζύληξηα  


