
Βόλος, 13-11-2013 

Αρ. Πρωτ : 58/13-11-2013 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού 

προγράµµατος «∆υναµική ∆ικτύωση Επιχειρήσεων Κατασκευής και Εµπορίας Επίπλων 

και Ξυλοκατασκευών (e-Furniture)», προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους που διαθέτουν τα 

απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, για τη χορήγηση µίας Μεταπτυχιακής  Υποτροφίας διάρκειας 3 µηνών, µε 

δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, σε έναν υποψήφιο διδάκτορα, ο οποίος θα 

απασχοληθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤΕΘ στην Καρδίτσα: 

 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Ειδικότητα 

 

Αντικείµενο 

Αριθµός 

Θέσεων 

 

∆ιάρκεια 

58/13 ΠΕ Πληροφορικής 

Έρευνα, σχεδίαση και 

ανάπτυξη λογισµικού 

διασύνδεσης 

επιχειρήσεων ξύλου-

επίπλου 

1 3 µήνες 

 

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

1.  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) Πληροφορικής από αναγνωρισµένο 

πανεπιστηµιακό ίδρυµα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.   

3. Άριστη γνώση και πρακτική εµπειρία σε:  

3.1 Μοντελοποίηση και προτυποποίηση λογισµικού (UML, Azure) 

3.2 Τεχνολογίες Λογισµικού (Java, Spring, Neo4j, Angularjs, Jade, XML, SOAP, 

WSDL, REST) 

3.3 Αναπαράσταση γνώσης µε χρήση οντολογιών (Protégé) 

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

 

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. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και τυχόν δηµοσιεύσεων. 

4. 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 απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 

δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση : 

 

ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ 

∆ηµητριάδος 95 & Παύλου Μελά  

3ος όροφος 

Τ.Κ. 38333, Βόλος 

 

Πληροφορίες: κα. Όλγα Χατζηδήµου,  ohadjidim@ireteth.certh.gr  (Τηλ.: 24210 – 95744 

Fax: 24210-96750)  

 



Η αποστολή δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και µε e-mail στη διευθύνση 

karageorgos@ireteth.certh.gr 

 

Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι  29 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 

11:00 π.µ.. 

Για το Ινστιτούτο Έρευνας 

και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 

 

Ηλίας Χούστης 

∆ιεύθυντής Ι.Ε.ΤΕ.Θ. 


