
 

 
 

Ξάνθη, 06-12-2012 
Αρ. Πρωτ.: 235 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για επιστημονικό συνεργάτη 

Το Ινστιτού το Επεξεργασίας Λόγου  (Ι.Ε.Λ.)  Ξάνθης  του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», 
εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου “PRESIOUS – PREdictive digitization, reStoration and degradatIOn assessment 
of cultUral heritage objectS”. 
 
Κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών που αφορούν στην 
επεξεργασία, ανάλυση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων για τη βελτίωση της τεχνολογίας επαύξησης 
γεωμετρικής πληροφορίας βάσει πρόβλεψης. 
 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 36 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το 
ποσό των 72.000 €. 
 
Αντικείμενο: 

(1) Επεξεργασία, ανάλυση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων.  
(2) Τεχνολογία σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού. 
(3) Διεπαφές ανθρώπου – υπολογιστή. 
(4) Σύνταξη αναφορών και επιστημονικών / τεχνικών δημοσιεύσεων. 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 

- Διδακτορική διατριβή σε θέματα επεξεργασίας ανάλυσης εικόνας ή γραφικών. 
- Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής. 
- Γνώσεις σχεδίασης λογισμικού / software engineering. 
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση της Ελληνικής. 

 
Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω: 

- Εμπειρία συμμετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για έργα πληροφορικής.  
- Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού.  
- Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων. 

 
Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο 
βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις 
εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης 
για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 28

η
 Δεκεμβρίου 

2012 στην παρακάτω διεύθυνση:  
 
Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 
Ξάνθη 
 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής 
υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την 
παραλαβή μέχρι τις 28/12/2012. 
 
Πληροφορίες: 
Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, 
Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr.  

mailto:kkaramal@ipet.gr


Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Επίκουρος Καθηγητής Πρατικάκης Ιωάννης, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του Έργου, Τηλ.: 25410-79586, e-mail: ipratika@ee.duth.gr. 

 
 
 
 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης 
Εκτελών Χρέη Διευθυντή ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά»  

& Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά» 
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