
Θεσσαλονίκη, 28-11-2013 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6594  

 
 
 
 
Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στα πλαίσια υλοποίησης  του ερευνητικού 
προγράμματος «CLOUD PLATFORMS LEAD TO OPEN AND UNIVERSAL ACCESS FOR 
PEOPLE WITH DISABILITIES AND FOR ALL - CLOUD4ALL» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, για δύο  (2) θέσεις συνεργατών, οι οποίοι  θα απασχοληθούν  με  σύμβαση έργου στην 
Θεσσαλονίκη με διάρκεια 3 μήνες και με δυνατότητα ανανέωσης: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

29/2013 Προγραμματιστής/Αναλυτής 
Σχεδίαση και 

ανάπτυξη λογισμικού 
2 

3 μήνες με 
δυνατότητα 
ανανέωσης 

 
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: 

• Εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας (για άνδρες).  
• Πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από ΔΟΟΑΤΑΠ).  
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, κατάλληλα τεκμηριωμένης. 
• Καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.  
• Γνώση στα πεδία των middleware, distributed systems, web services, (web) semantic.  
• Συγγραφή τεχνικών εγχειρίδιων και εκθέσεων. 
• Επιθυμητή η γνώση μεθοδολογιών, ανάλυσης και σχεδιασμού λογισμικού (π.χ. flow chart 

diagrams, UML ή άλλα). 
 
Γνώσεις στα παρακάτω θα συνεκτιμηθούν: 

• Άλλες γλώσσες προγραμματισμού (τύπου Object Oriented). 
• JavaScript, JSON, web τεχνολογίες. 
• SQL. 
• Web server (π.χ. Apache ή άλλον). 
• Application server (π.χ. Apache Tomcat, GlassFish ή άλλον). 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 
 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της). 
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα. 
3. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για 
την καταλληλότητά του.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται 
επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα 
δικαιολογητικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr_prA3@certh.gr  (πληροφορίες κ. Κώστας 
Καλογήρου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – ΤΘ 60361, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310498461).  



 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 16-12-2013 και ώρα 09:00 
π.μ. Αποδεκτές είναι οι αιτήσεις που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων της προκήρυξης.  
 
 
 

 
Για το Ινστιτούτο  

 
 
 
                                                                                        Γεώργιος Γιαννόπουλος 

Διευθυντής  
 
 


