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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
Έργου «Intelligent Transport Systems in South East Europe – SEE-ITS του 
διακρατικού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-
2013» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να 
υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) 
θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

22/2014 Ηλεκτρονικός Μηχανικός 

Συμμετοχή στην 
αξιολόγηση της 
επίδρασης της 

γενικευμένης εφαρμογής 
συστημάτων ευφυών 

μεταφορών στη  
Ν.Α Ευρώπη 

1 
4 μήνες με 
δυνατότητα 
ανανέωσης  

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
α) Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ημεδαπής ή 
αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα αλλοδαπής, με δέκα (10) τουλάχιστον έτη 
από την κτήση του.  
β) Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Αντικείμενο του Μηχανικού Πληροφορικής   
γ) Συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον Ευρωπαϊκά  Έργα με εμπειρία στην υλοποίηση 
δράσεων πληροφορικής.  
δ) Αποδεδειγμένη  Εμπειρία στην διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
διαμόρφωσης δρομολογίων και στην ανάπτυξη και συντήρηση σχετικού 
λογισμικού.  
ε) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
στ) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις στις περιπτώσεις αρρένων υποψηφίων. 
 
Επιθυμητή είναι η ερευνητική δραστηριότητα σε Συστήματα Βελτιστοποίησης 
Δικτύων μέσω μαθηματικών εργαλείων (αλγορίθμων) και η γνώση χειρισμού 
σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού. 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης και η ειδικότητα) 
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 μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό τους έως 17/04/2014, 
ημέρα Πέμπτη, 10.00 πμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση achris@certh.gr και να 



απευθυνθούν για πληροφορίες στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στην κατωτέρω 
διεύθυνση ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – ΤΘ 60361, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 
17/04/2014, ημέρα Πέμπτη, 10.00 πμ. 
        
 

Για το Ινστιτούτο  
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Διευθυντής ΙΜΕΤ 


