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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για ερευνητικούς συνεργάτες 

 
 
Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) του Ερευνητικού Κέντρου 
Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «Αθηνά»), 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.1514/1985, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2919/2001, 
προτίθεται να απασχολήσει µέχρι και τρεις ερευνητικούς συνεργάτες στα πλαίσια του έργου 
«DIGITECH-ΙΙΙ-2: Επικαιροποίηση Μελέτης DIGITECH-III και ∆ιαδικτυακή Εφαρµογή Επίδειξης 
και Εκπαίδευσης σε Τεχνολογίες Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης» που χρηµατοδοτείται στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης 172 από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». 
 
Τα αντικείµενα στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι τα εξής: 

1. Βιβλιογραφική έρευνα σε εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στον πολιτισµό. 
2. Επικαιροποίηση δεδοµένων µελέτης Digitech-III, µε βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα αγοράς. 
3. Ανάπτυξη βάσης γνώσης µε τα επικαιροποιηµένα δεδοµένα της µελέτης Digitech-III. 
4. Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης µε δυναµικό περιεχόµενο από τη βάση γνώσης. 
5. Ανάπτυξη επιπρόσθετων εργαλείων διαδικτυακής πύλης. 

 
Επιθυµητά προσόντα ανά αντικείµενο: 

1. Πτυχίο πανεπιστηµιακής σχολής που σχετίζεται µε τον πολιτισµό µε παράλληλη εµπειρία σε 
έργα σχετικά µε εφαρµογές τεχνολογιών στον πολιτισµό, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
καλή γνώση χρήσης του ∆ιαδικτύου. 

2. Πτυχίο πανεπιστηµιακής σχολής που σχετίζεται µε πληροφορική, ή πολυτεχνική σχολή, ή 
άλλη σχολή θετικών επιστηµών, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση χρήσης του 
∆ιαδικτύου. 

3. Πτυχίο πληροφορικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας, καλή γνώση προγραµµατισµού Η/Υ µε 
έµφαση στις βάσεις δεδοµένων, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

4. Πτυχίο πληροφορικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας, καλή γνώση προγραµµατισµού Η/Υ 
(C/++, Delphi, .NET) µε έµφαση σε τεχνολογίες 3D γραφικών (OpenGL, DirectX) και 
∆ιαδικτύου (web portals), καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

5. Πτυχίο πληροφορικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας, καλή γνώση προγραµµατισµού Η/Υ 
(C/++, Delphi, .NET) µε έµφαση σε τεχνολογίες ∆ιαδικτύου (web portals) , καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. 

 
Η θέση είναι δυνατό να απαιτήσει και τη συµµετοχή σε ορισµένα ταξίδια.  
 
Η διάρκεια της χρηµατοδότησης είναι τρεις (3) µήνες.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόµενη από βιογραφικό 
σηµείωµα στη Γραµµατεία του Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά» (Τσιµισκή 58, 67100 Ξάνθη) µέχρι την 31-07-
2008. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία, στο Τηλ.: 25410-78787, 
Fax: 25410-63656, email: info@ipet.gr. 
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