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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
 

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο 
υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων «New Cooperative Business 
Models and Guidance for Sustainable City Logistics - NOVELOG»  και «E-ferry: 
Prototype and full-scale demonstration of next-generation 100% electrically 
powered ferry for passengers and vehicles» που χρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Πλαίσιο HORIZON 2020), προκηρύσσει την 
πλήρωση μιας (1) θέσης τεχνολόγου εφαρμογών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα 
παράτασης έως τη λήξη των έργων, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: 

 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

4E/2016 
Μηχανικός 

Πληροφορικής 

Ανάπτυξη διαδικτυακών 
εργαλείων και διαχείριση 
ιστοσελίδων των έργων 

1 
12 μήνες με 
δυνατότητα 
παράτασης 

 
Τόπος Απασχόλησης: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Μηχανικού Πληροφορικής 
2. Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά 

προγράμματα στο αντικείμενο της ανάπτυξης εφαρμογών για διαχείριση – 
επεξεργασία δεδομένων 

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικό ή ακαδημαϊκό φορέα (Α.Ε.Ι.) 
4. Εμπειρία σε ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφόρμων (με τη χρήση HTML, CSS, 

Ajax, jQuery, Javascript, CMS (DotNetNuke) , C#, .NET frameworks)  
5. Εμπειρία σε σχεδιασμό, ανάπτυξη και χρήση βάσεων δεδομένων  
6. Εμπειρία στη διαχείριση διαδικτυακών καναλιών διάχυσης πληροφορίας 
7. Εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση ευφυών συστημάτων υποστήριξης 

αποφάσεων 
8. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 
 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 
1. Αίτηση υποψηφίου (επισυνάπτεται) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας  
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
5. Πιστοποιητικό απόδειξης γλωσσομάθειας  
6. Πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
7. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη 

διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του  
 
Εφ’ όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών που έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην 
ΔΙΚΑΤΣΑ). 
 
Για την προκηρυσσόμενη θέση, απαιτούνται, πέραν των ανωτέρω και τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα και 
επιθυμητά προσόντα, όπως αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσόντα που 
αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν 
τεκμηριώνονται  με την υποβολή των αντιστοίχων αποδεικτικών στοιχείων δεν θα 
ληφθούν υπόψη και οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

1. Από τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 
ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια, 
συνάπτεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 93 
Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 Ν. 4386/2016).  

2. Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί 
ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. 

3. H Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις υποψηφιότητες ως προς τα απαραίτητα 
και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται πιο 
πάνω, βάσει των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, περιλαμβανομένης και 
συνέντευξης με τους υποψηφίους, εφόσον κριθεί σκόπιμο.  

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Υποβληθείσα υποψηφιότητα, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της 
πρόσκλησης, ή αυτά δεν τεκμηριώνονται κατάλληλα, απορρίπτεται.  

2. Το ΕΚΕΤΑ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι 
επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, 



καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις εγκεκριμένες πιστώσεις και τις 
ανάγκες των έργων.  

3. Ως προϋπηρεσία λογίζεται η αναγνωριζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4354/2015 (άρθρο 11 παρ. 4). Η πιστοποίηση της προϋπηρεσίας 
αποδεικνύεται: 

α) είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το 
είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής, β) είτε 
με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας 
αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, γ) είτε με όμοια βεβαίωση 
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, δ) είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα, ε) εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση δεν προκύπτει 
το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση 
εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986. 

4. Η πιστοποίηση γνώσης της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 
του Π.Δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Το κόστος μισθοδοσίας για την παραπάνω θέση θα καλυφθεί στο σύνολό του 
από τη χρηματοδότηση των έργων στο πλαίσιο των οποίων προκηρύσσεται. 

6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το 

έργο ή τα έργα χρηματοδότηση, το ΕΚΕΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με 
ειδική δήλωση διακοπής και αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης. 

7. Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν 
με δήλωσή τους προς το Ινστιτούτο να δηλώσουν εάν έχουν συζυγικό ή 
συγγενικό δεσμό (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με οποιονδήποτε εργαζόμενο του 
ΕΚΕΤΑ, προσδιορίζοντας τη συζυγική ή συγγενική σχέση καθώς επίσης και το 
πρόσωπο με το οποίο συνδέονται με συζυγικό ή συγγενικό δεσμό. 

8. Η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ και 
με την υπογραφή σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη 
των έργων, στο πλαίσιο των οποίων θα συναφθεί. 

9. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η αίτηση και η 
υποβολή των δικαιολογητικών επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως και η 
ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 
υποψηφίου. Αν δεν υποβληθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ο υποψήφιος 
τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 
 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα 
προσόντα που απαιτούνται για τη θέση, όπως περιγράφονται στην παρούσα 
Προκήρυξη και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας Αίτηση 
υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την οποία 



καταθέτουν στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς στη 
διεύθυνση:  
 
ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ 
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης 
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Υπόψη:  κας. Αναστασίας Χριστοδούλου 
 
Η αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη 
διεύθυνση achris@certh.gr 
 
Πληροφορίες : κα. Αναστασία Χριστοδούλου (Τηλ. 2310 498457 –  Fax 2310 498269) 
 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 28-12-
2016 και ώρα 14:00. 

Θα ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση μόνο οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που θα 
υποβληθούν και θα παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ, με ευθύνη του 
υποψηφίου, μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν 
μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν 
θα αξιολογούνται. 

 
           Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 
 
 

  Ευάγγελος Μπεκιάρης 
Διευθυντής  
 

  



ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

ΠΡΟΣ:  
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης 
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………....  

ΟΝΟΜΑ…………………….……………………..……  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ…………………………….……  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ………..………….…………………..  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ………………………...….…..  

Τ.Κ., ΠΟΛΗ ………………………...….…………….  

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ………………………...….……..  

ΚΙΝΗΤΟ……………………………………….……….  

E-MAIL……………………………………………..…..  

   

Σας υποβάλλω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» σε θέση ειδικότητας  ……………………………………………………….…..  

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

1………………………………………………  
2………………………………………………  
3………………………………………………  
4………………………………………………  
5……………….……………………………  
6………………………………………………  
7………………………………………………  
……………………………………………….. 
 
 
Ημερομηνία:  …. / …. / ………. 
 

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
 


