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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 « «SAVE ME / System and Actions for VEhicles 
and transportation hubs to support Disaster Mitigation and Evacuation», 
απιθμού ζςμβολαίος 234027 ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ (www.save-me.eu)» 
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, διάπκειαρ 
έξι (6) μηνών, με δςναηόηηηα παπάηαζηρ μέσπι ηη λήξη ηος έπγος (30/09/2012): 
 
 

Κωδικόρ 
Θέζηρ 

 
Ειδικόηηηα 

 
Ανηικείμενο 

Απιθμόρ 
Θέζεων 

 
Διάπκεια 

 
ΙΠΤΗΛ - 

14 

 
Ηλεκηπολόγορ 
Μησανικόρ και 

Μησανικόρ Η/Υ / 
Πηςσίο Θεηικήρ 
Καηεύθςνζηρ με 
εξειδίκεςζη ζηην 

πληποθοπική 

 
Σσεδίαζη και 

ανάπηςξη 
ζςζηήμαηορ 

εςθςών ππακηόπυν  

 
1 

 
6 μήνερ 

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

1. Πηςσίο Α.Ε.Ι. Ηλεκηπολόγος Μησανικού και Μησανικού Η/Υ, ή Πηςσίο Θεηικήρ 
Καηεύθςνζηρ με εξειδίκεςζη ζηην πληποθοπική 
2. Πολύ καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ Γλώζζαρ 
3. Εμπειπία ζηο παπαπάνυ ανηικείμενο 
4. Πολλή καλή γνώζη ππογπαμμαηιζμού 
5. Εξειδίκεςζη ζηην ςλοποίηζη λογιζμικού ππακηόπυν (agents), οι οποίοι θα 
ππέπει να αναπηςσθούν ζηα πλαίζια ηος έπγος 

 
 
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  

 
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: 
 
ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ 
6ο σλμ. Φαπιλάος – Θέπμηρ 
Τ.Θ. 60361 
570 01 Θέπμη, Θεζζαλονίκη 
 
Πληποθοπίερ : κ. Ιυαννίδη Δήμο (djoannid@iti.gr) (Τηλ. 2311/257750) 
 
Η αποζηολή δικαιολογηηικών μποπεί να γίνει και με e-mail ζηη διεύθςνζη 
marina@iti.gr 
 
Η ημεπομηνία λήξηρ παπαλαβήρ ηυν αιηήζευν και δικαιολογηηικών είναι η 13-6-2011. 
 
    Για ηο Ινζηιηούηο Πληποθοπικήρ και Τηλεμαηικήρ 
 
 

Καθ. Μαπία Πέηπος 
Διεςθύνηπια 


