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 Εξαγωγή των αρχείων της βιντεοπαρουσίασης σε κατάλληλη μορφή και σε διαφορετικά formats (αναλύσεις, 
bit rates κλπ.) ώστε να είναι δυνατή η προβολή στην τηλεόραση αλλά και η ανάρτηση στο διαδίκτυο 

 
 Απαιτούμενα προσόντα: 

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στη λήψη, παραγωγή, επεξεργασία και διαχείριση βίντεο 
 Ειδική εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία βίντεο στον χώρο της εκπαίδευσης, 
 Εμπειρία και τεχνογνωσία στην επεξεργασία βίντεο για χρήση στο διαδίκτυο.   
 

2. Έως δύο (2) θέσεις Γραφιστών - Σχεδιαστών Ιστοτόπων   
 

 Αντικείμενο εργασιών: 
 Εικαστικός σχεδιασμός του Iστότοπου και του Ψηφιακού Αποθετηρίου Αριστείας,   
 Γραφιστική επιμέλεια των βασικών templates παρουσίασης των δράσεων αριστείας στον  ιστότοπο,  σύνθεση 

της παρουσίασης των δράσεων αριστείας. 
 Παραγωγή γραφιστικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στον ιστότοπο (λογότυπα, επιλογή εικόνων, 

themes κλπ.)  
 
Aπαιτούμενα προσόντα: 

  Πτυχίο ή Μ∆Ε ή εναλλακτικά πιστοποιητικό, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Σχεδιασμού Πολυμέσων, 
Γραφιστικής και Πολυμέσων, Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου 

 Γνώσεις και εμπειρία στον εικαστικό σχεδιασμό ιστότοπων, πολυμεσικών εφαρμογών, υλικού παρουσίασης – 
προώθησης, εταιρικής ταυτότητας, λογοτύπων κλπ. (Θα αξιολογηθούν δείγματα δουλειάς που έχει αναπτύξει 
ο υποψήφιος και αναφέρονται στο βιογραφικό), 

 Γνώσεις εργαλείων επεξεργασίας εικόνας - DTP (πχ.Adobe Creative Suite, Photoshop, Illustrator, Corel 
κλπ). 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Γνώσεις εργαλείων ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών (πχ. Flash, 3D Max) 

 Εικαστική επιμέλεια – Σχεδιασμός HTML5 εφαρμογών 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Έδρα Εργασίας: Αθήνα ή/και Πάτρα. 
 
Εκτιμώμενη Αρχική Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την 
προβλεπόμενη λήξη της πράξης ή τη λήξη των εργασιών που θα ανατεθούν 
 
Τύπος Σύμβασης: Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου, σύμφωνα 
με τον εσωτερικό κανονισμό του ΙΤΥΕ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ και τις κείμενες διατάξεις. 
 
Προβλεπόμενη Αμοιβή: Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα 
ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των συνεργατών που θα επιλεγούν. 
 
Χρόνος έναρξης συνεργασίας: Ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης και το 
χρονοπρογραμματισμό των συναφών με τα αντικείμενα εργασίας δραστηριοτήτων. Προβλέπεται οι υποψήφιοι να 
προσλαμβάνονται σταδιακά. 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 45ΟΛ46941Δ-Ζ5Θ



3 
 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
 
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να 
υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέχρι τις 05/11/2011. 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
υποβολής υποψηφιοτήτων που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & 
Εκδόσεων «∆ιόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ / Προκηρύξεις 
Θέσεων – Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης/ Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων/Πρόσκληση          
Π695_03-10-2011.  

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής 
υποψηφιοτήτων προϋποθέτει την εγγραφή του υποψηφίου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των 
δικαιολογητικών του. Στον διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων 
«∆ιόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ / Προκηρύξεις Θέσεων – 
Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης/ Οδηγίες Χρήσης υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για την διαδικασία  
εγγραφής στο σύστημα, την διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και την διαδικασία υποβολής 
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 
 Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης 
 Βιογραφικό σημείωμα   
 Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή 

άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος. 
Οι υποψήφιοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους με το ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής υποψηφιοτήτων. 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά των υποψηφίων όπως αυτά 
έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής υποψηφιοτήτων και έχουν διασυνδεθεί με την παρούσα 
προκήρυξη μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Μετά την αξιολόγηση, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της θέσης και κρίνονται ικανοί για την πλήρωσή της, 
οφείλουν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφα στην περίπτωση των 
αντιγράφων).  

Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν καταχωρηθεί 
ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση, ο 
υποψήφιος αποκλείεται και η θέση καλύπτεται από τον επόμενο στην σειρά κατάταξης.  

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος»   
μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr/ . 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, και άλλες 
διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Βασίλη Βλαχόπουλο, e-mail: vlahop@cti.gr 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                          Καθηγητής Παύλος Σπυράκης 
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