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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών 
(Ι.ΜΕΤ.) που ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Open social 
transport network for urban approach to carpooling — SocialCar» 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 

35/2015 
Προγραμματιστής 

/Αναλυτής 

Σχεδίαση και 
Ανάπτυξη 
λογισμικού για 
προφίλ χρήστη και 
υλοποίηση 
διεπιφανειών 
χρήστη για το 
σύστημα του έργου 
 

1 

3 μήνες με 
δυνατότητα 
ανανέωσης 

έως το 
τέλος του 

έργου  

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
 
α) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο 

από ΔΟΟΑΤΑΠ).  

β) Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε data management/information 

systems/distributed systems της ημεδαπής ή ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής 

(αναγνωρισμένο από ΔΟΟΑΤΑΠ). 

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατάλληλα τεκμηριωμένη. 

δ) Καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java. 

ε) Γνώση στα πεδία των middleware, distributed systems, web services, (web) 

semantic. 

στ) Συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων και εκθέσεων. 

ζ) Επιθυμητή η γνώση μεθοδολογιών, ανάλυσης και σχεδιασμού λογισμικού (π.χ. flow 

chart diagrams, UML ή άλλα). 

η) Εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών 

 

 
Θα συνεκτιμηθούν: 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ερευνητικά έργα 

 Άλλες γνώσεις 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 και η ειδικότητα) 
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
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 στείλουν την αίτηση και το αναλυτικό βιογραφικό 
τους έως 16/09/2015 και ώρα 10:00π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pvitzilaiou@certh.gr (κα. Καλλιόπη Βιτζηλαίου) ή να απευθυνθούν για πληροφορίες 
στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, στη διεύθυνση:  

Αιγιαλείας 52, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι,  
3ος όροφος 
Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 1069 599 
Υπόψη κας. Καλλιόπης Βιτζηλαίου 
 

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 
16/09/2015. 
 
       Για το Ινστιτούτο  
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Διευθυντής ΙΜΕΤ 
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