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ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
 

Το Ινζηιηούηο Πληποθοπικήρ και Σηλεμαηικήρ ηος Εθνικού Κένηπος 
Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΕΚΕΣΑ), ζηα πλαίζια ςλοποίηζηρ ηος 
επεςνηηικού ππογπάμμαηορ «CONECT» πποζκαλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ πος 
διαθέηοςν ηα απαπαίηηηα πποζόνηα να ςποβάλοςν αίηηζη, ζςνοδεςόμενη από ηα 
απαπαίηηηα δικαιολογηηικά, για μία (1) θέζη ζςνεπγάηη, ο οποίορ θα απαζσοληθεί με 
ζύμβαζη ανάθεζηρ έπγος: 
 
 

Κωδικόρ 
Θέζηρ 

 
Ειδικόηηηα 

 
Ανηικείμενο 

Απιθμόρ 
Θέζεων 
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ΙΠΤΗΛ-

15 

 
Ηλεκηπολόγορ 

Μησανικόρ 

 
Αζύπμαηερ 
επικοινυνίερ 

 
1 

 
6 μήνερ 

 
 
Οι ςποτήθιοι για ηιρ παπαπάνυ θέζειρ θα ππέπει να διαθέηοςν ηα κάηυθι πποζόνηα: 

1. Πηςσίο Α.Δ.Ι. Ηλεκηπολόγος Μησανικού 
2. Άπιζηη γνώζη ηηρ Αγγλικήρ Γλώζζαρ 
3. Να είναι κάηοσοι Γιδακηοπικού με 1 σπόνο μεηαδιδακηοπική έπεςνα ζε διεθνή 
πανεπιζηήμια ή επεςνηηικά κένηπα. 
4. Θευπηηικέρ γνώζειρ και επεςνηηική εμπειπία (με δημοζιεύζειρ) ζε: 
ππυηόκολλα για ενζύπμαηα και αζύπμαηα κινηηά ad hoc δίκηςα (MAC, routing, 
transfer layers). Αποδεδειγμένη εμπειπία άνυ ηυν 4 εηών 
ζε ηςποποίηζη, πποζομοίυζη και ππακηική ςλοποίηζη ππυηοκόλλυν (π.σ. 
δπομολόγηζηρ) αζςπμάηυν δικηύυν και καηανεμημένυν ζςζηημάηυν. 
 

Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά πος ππέπει να ςποβληθούν: 
1. Αίηηζη (να αναθέπεηαι ο κυδικόρ ηηρ θέζηρ, η ειδικόηηηα και η καηηγοπία ηηρ) 
2. Λεπηομεπέρ βιογπαθικό ζημείυμα 
3. Κάθε άλλο ζηοισείο πος καηά ηην κπίζη ηος ςποτηθίος θα βοηθήζει ζηη 
διαμόπθυζη γνώμηρ για ηην καηαλληλόηηηά ηος. 
 

Η θέζη επγαζίαρ θα είναι ζηο Βόλο. 
 
Οι ενδιαθεπόμενοι ενδέσεηαι να κληθούν ζε ζςνένηεςξη ζε πεπίπηυζη πος κπιθεί όηι 
απαιηούνηαι επιπλέον ζηοισεία για ηην αξιολόγηζή ηοςρ. 
 
Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι για πληποθοπίερ και για αποζηολή ηυν 
δικαιολογηηικών ζηην παπακάηυ διεύθςνζη : 
ΔΚΔΤΑ / ΙΠΤΗΛ 
6ο σλμ. Χαπιλάος – Θέπμηρ 
Τ.Θ. 60361 
570 01 Θέπμη, Θεζζαλονίκη 
Πληποθοπίερ : κ. Χ. Μανηέλος (Τηλ. 2421306070  email: madelou@iti.gr) 
 



Η αποζηολή ηυν δικαιολογηηικών μποπεί να γίνει και με e-mail ζηιρ διεςθύνζειρ 
madelou@iti.gr, marina@iti.gr 
 
Η ημεπομηνία λήξηρ παπαλαβήρ ηυν αιηήζευν και δικαιολογηηικών είναι η 13-06-
2011. 
 

Για ηο Ινζηιηούηο Πληποθοπικήρ και 
Τηλεμαηικήρ 

 
 

Καθ. Μαπία Πέηπος 
Γιεςθύνηπια  

mailto:madelou@iti.gr

