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Αρ. Πρωτ.: 6555 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Το Ινςτιτοφτο Πολιτιςτικήσ και  Εκπαιδευτ ικήσ Σεχνολογίασ  (Ι.Π.Ε.Σ.) του Ε.Κ. «Ακθνά» προτίκεται να 
απαςχολιςει ζναν ερευνθτικό ςυνεργάτθ ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου “myVisitPlannerGR - Εξατομικευμζνο 
Σφστημα Προγραμματισμοφ Πολιτιστικών Διαδρομών”. Το ζργο αναπτφςςει ζνα ςφςτθμα υποςτιριξθσ ενόσ 
επιςκζπτθ μιασ γεωγραφικισ περιοχισ ςτθν κατάςτρωςθ εξατομικευμζνων προγραμμάτων επιςκζψεων, με ζμφαςθ 
ςτθν πραγματοποίθςθ επιςκζψεων ςτον ελλθνικό χϊρο και πιλοτικι εφαρμογι ςτισ περιφζρειεσ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ.  
 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ζωσ 12 μινεσ.  
 
Ρόλοσ: 
(1) Συμβολι ςτθ ςφνκεςθ απαιτιςεων και αρχιτεκτονικισ ςυςτιματοσ. 
(2) Σχεδίαςθ – ανάπτυξθ λογιςμικοφ για περιγραφι πολιτιςτικϊν δράςεων, εκμάκθςθ προφίλ χριςτθ και 
εξατομίκευςθ υπθρεςιϊν. 
(3) Συμβολι ςτθ ςφνταξθ τεχνικϊν και διοικθτικϊν εκκζςεων. 
(4) Επαφι/επικοινωνία με εταίρουσ και αρχζσ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και με το προςωπικό του Ερευνθτικοφ 
Κζντρου. 
(5) Αντιπροςϊπευςθ ςε ςυναντιςεισ. 
(6) Συμβολι ςτθ ςφνταξθ επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων.  
 
Απαραίτητα Προςόντα: 

- Πτυχίο πολυτεχνικισ ςχολισ ι ςχολισ Η/Υ-Πλθροφορικισ ΑΕΙ/ΤΕΙ ι ςυναφϊν ςχολϊν του εξωτερικοφ. 
- Γνϊςεισ ςχεδίαςθσ λογιςμικοφ / software engineering. 
- Γνϊςεισ ςε κζματα λογιςμικοφ για φορθτζσ υπολογιςτικζσ ςυςκευζσ. 
- Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ. 
- Πολφ καλι γνϊςθ χριςθσ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ (αντικειμενοςτρεφισ προγραμματιςμόσ, web-based 

προγραμματιςμόσ) και βάςεων δεδομζνων. 
 
Θα κεωρθκεί πλεονζκτθμα θ κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθν πλθροφορικι ι ςε ανάλογθ ειδικότθτα 
πολυτεχνικισ ςχολισ, ςυναφοφσ με το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ.  
 
Τποβολή αιτήςεων εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςυνοδευόμενθ από αναλυτικό 
βιογραφικό ςθμείωμα και κάκε άλλο ςτοιχείο που κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθ διαμόρφωςθ ςωςτισ γνϊμθσ για 
τθν εμπειρία, τισ γνϊςεισ και τθν καταλλθλότθτά τουσ, το αργότερο μζχρι 06-05-2011 ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

Ινςτιτοφτο Πολιτιςτικισ και Εκπαιδευτικισ Τεχνολογίασ / Ε.Κ. «Ακθνά», Τςιμιςκι 58, 67100 Ξάνκθ. 

Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά αποςταλοφν ταχυδρομικϊσ, ωσ επίςθμθ θμερομθνία υποβολισ υπολογίηεται θ 
θμερομθνία ταχυδρομικισ αποςτολισ και θ οποία πρζπει να εξαςφαλίηει τθν παραλαβι μζχρι τισ 06-05-2011. 
 
Πληροφορίεσ:  
Για κζματα διοικθτικισ φφςεωσ: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικθτικισ Μζριμνασ, Τθλ. 25410-78787 
(εςωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr.  
Για κζματα επιςτθμονικισ φφςεωσ: Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου Δρ Εμμανουθλίδθσ Χριςτοσ, Κφριοσ Ερευνθτισ 
(Β’), Τμιμα Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν, Τθλ. 25410-78787 (εςωτ.322), e-mail: chrisem@ipet.gr. 
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