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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινζηιηούηο Πηποθοπικήρ και Τηλεμαηικήρ  ηος Εθνικού Κένηπος Έπεςναρ και 
Τεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΕΚΕΤΑ), ζηα πλαίζια ςλοποίηζηρ ηος ηπιεηούρ επεςνηηικού 
ππογπάμμαηορ «Live-Gov_288815» πποζκαλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ πος διαθέηοςν 
ηα απαπαίηηηα πποζόνηα να ςποβάλοςν αίηηζη, ζςνοδεςόμενη από ηα απαπαίηηηα 
δικαιολογηηικά, για μία (1) θέζη ππογπαμμαηιζηή, ο οποίορ θα απαζσοληθεί με 
ζύμβαζη ανάθεζηρ έπγος διάπκειαρ 12 μηνών με δςναηόηηηα ανανέυζηρ μέσπι ηη 
λήξη ηος έπγος: 
 

Κωδικός 
Θέζης 

 
Ειδικόηηηα 

 
Ανηικείμενο 

Αριθμός 
Θέζεων 

 
Διάρκεια 

 
ΙΠΤΗΛ-

70 

 
Πληροφορική 

ζσεδιαζμόρ και ανάπηςξη 
εθαπμογών επαςξημένηρ 

ππαγμαηικόηηηαρ, 

 
1 

 
12 μήνερ  

 
Οι ςποτήθιοι για ηην παπαπάνυ θέζη θα ππέπει να διαθέηοςν ηα κάηυθι πποζόνηα: 
 

 Καλή γνώζη ανηικειμενοζηπαθή ππογπαμμαηιζμού (Java/C++). 
 Γνώζη ππογπαμμαηιζμού ζε κινηηά ηηλέθυνα και ειδικά ζηο λειηοςπγικό 

ζύζηημα Android. 
 Εμπειπία ζηο ζσεδιαζμό και ηην ανάπηςξη εθαπμογών επαςξημένηρ 

ππαγμαηικόηηηαρ για κινηηά ηηλέθυνα. 
 
Θα εκηιμηθούν ιδιαίηεπα και γνώζειρ/εμπειπία ζηα ακόλοςθα πεδία: 

 Μαθημαηικό ςπόβαθπο για ηην ανάλςζη ζημάηυν και ηην εξόπςξη γνώζηρ 
από πολςμεζικό  πεπιεσόμενο.  

 Τεσνικέρ οπηικοποίηζηρ μεγάλος όγκος δεδομένυν με εηεπογενή 
σαπακηηπιζηικά. 

 

Όζον αθοπά ηα ηςπικά πποζόνηα απαιηούνηαι ηα ακόλοςθα: 
 Πηςσίο Α.Ε.Ι. Ηλεκηπολόγος Μησανικού και Μησανικού Υπολογιζηών ή 

Μησανικού Η/Υ & Πληποθοπικήρ. 
 Άπιζηη γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ. 
 Θα πποζμεηπηθεί θεηικά Μεηαπηςσιακό Δίπλυμα ειδίκεςζηρ ή\και Διδακηοπικό 

ζε θέμα ζσεηικό με ηα παπαπάνυ.  
 Θα εκηιμηθεί ιδιαίηεπα η επίδειξη εθαπμογών για κινηηά ηηλέθυνα πος έσοςν 

αναπηςσθεί από ηον ςποτήθιο και είναι ζσεηικέρ με ηο παπαπάνυ ανηικείμενο.  

  
 
Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά πος ππέπει να ςποβληθούν: 

1. Αίηηζη  

2. Λεπηομεπέρ βιογπαθικό ζημείυμα πος θα πεπιλαμβάνει: 
 Σποςδέρ και επαγγελμαηική εμπειπία 
 Λίζηα εθαπμογών λογιζμικού πος έσοςν αναπηςσθεί από ηον ςποτήθιο 



 Research statement (ζηα Αγγλικά) πος θα δικαιολογεί ηη ζςνάθεια ηος 
ςποτηθίος με ηο ανηικείμενο ηηρ θέζηρ. 

3. Κάθε άλλο ζηοισείο πος καηά ηην κπίζη ηος ςποτηθίος θα βοηθήζει ζηη 
διαμόπθυζη γνώμηρ για ηην καηαλληλόηηηά ηος.  
 
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 ζηον Νικολόποςλο 
Σπύπο (nikolopo@iti.gr). 

 
 
Η αποζηολή δικαιολογηηικών γίνεηαι ηλεκηπονικά: http://jobs.iti.gr  
 
 
Η ημεπομηνία λήξηρ παπαλαβήρ ηυν αιηήζευν και δικαιολογηηικών είναι η 29-02-
2012. 
 
    Για ηο Ινζηιηούηο Πληποθοπικήρ και Τηλεμαηικήρ 
 
 

Καθ. Μαπία Πέηπος 
Διεςθύνηπια 


