
 
 
 

Θέξκε, 30-06-2011 
Αξ. Πξσηνθόιινπ : 3050/30-06-2011 

 
 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
 

Τν Ινζηιηούηο Πληποθοπικήρ και Σηλεμαηικήρ ηος Εθνικού Κένηπος 
Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΕΚΕΣΑ), ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «I-Search / A unIfied framework for multimodal content SEARCH», 
αξηζκνύ ζπκβνιαίνπ 248296 ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (www.isearch-project.eu) 
πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα λα 
ππνβάινπλ αίηεζε, ζπλνδεπόκελε από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, γηα μία (1) 
θέζη ζςνεπγάηη, ν νπνίνο ζα απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, από 
01/09/2011 δηάξθεηαο δώδεθα (12) κελώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη ηε ιήμε 
ηνπ έξγνπ (31/10/2012): 
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ΙΠΤΗΛ – 

21 

Ηιεθηξνιόγνο 
Μεραληθόο θαη 

Μεραληθόο Η/Υ / 
Πηπρίν Θεηηθήο 
Καηεύζπλζεο κε 
εμεηδίθεπζε ζηελ 

Πιεξνθνξηθή 

Αλάπηπμε 
αιγνξίζκσλ 

αλαδήηεζεο 3Δ 
κνληέισλ γηα 
εθαξκνγέο 

δηαδηθηύνπ θαη 
θηλεηώλ ζπζθεπώλ 
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12 κήλεο 

 
 
Οη ππνςήθηνη γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θάησζη πξνζόληα: 

1. Πηπρίν Α.Ε.Ι (Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ, Πιεξνθνξηθήο, Θεηηθήο 
Καηεύζπλζεο). 

2. Πνιιή θαιή γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ H/Y ζε γιώζζεο C++ θαη Java.  
3. Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. 
4. Πνιύ θαιό καζεκαηηθό ππόβαζξν ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα ηξηζδηάζηαηεο 

γεσκεηξίαο. 
5. Εμεηδίθεπζε ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε εθαξκνγώλ γηα θηλεηά ηειέθσλα 

(iPhone, Android, θηι). 
6. Εμεηδίθεπζε ζηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ (php, 

jsp,θηι). 
7.  

 
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ: 

1. Αίηεζε (λα αλαθέξεηαη ν θσδηθόο ηεο ζέζεο, ε εηδηθόηεηα θαη ε θαηεγνξία 
ηεο) 

2. Λεπηνκεξέο βηνγξαθηθό ζεκείσκα 
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 θαη γηα απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ 
παξαθάησ δηεύζπλζε : 
ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ 
6ν ρικ. Φαξηιάνπ – Θέξκεο 
Τ.Θ. 60361 
570 01 Θέξκε, Θεζζαινλίθε 
Πιεξνθνξίεο : θ. Αζαλάζηνο Μαδεκιήο (mademlis@iti.gr) (Τει. 2311/257724) 
 
Η απνζηνιή δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε e-mail ζηε δηεύζπλζε 
marina@iti.gr 
 
Η εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ είλαη ε 15-7-2011. 
 

Γηα ην Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο θαη 
Τειεκαηηθήο 

Καζ. Μαξία Πέηξνπ  
Δηεπζύληξηα  


