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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράµµατος «SocialSensor-287975» 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 διάρκειας 12 
µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι τη λήξη του έργου (31 Οκτωβρίου 2014): 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείµενο 

Αριθµός 
Θέσεων 

 
∆ιάρκεια 

ΙΠΤΗΛ-
236 

Πληροφορική, 

Μηχανικός 
Η/Υ 

Σχεδιασµός, ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση διαδικτυακών 

εφαρµογών 
1 12 µήνες 

 
Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και εµπειρία στο 
σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση διαδικτυακών εφαρµογών, σε 
τεχνολογίες βάσεων δεδοµένων καθώς και στην ανάπτυξη διαδικτυακών διεπαφών 
χρήστη (UI) καθώς και προγραµµατιστικών διεπαφών (API). 

Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 
1. Πτυχίο ΑΕΙ σε τοµέα σχετικό µε Πληροφορική, Επιστήµη Μηχανικών Η/Υ, 
Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών 
2. Πολύ καλή γνώση Web τεχνολογιών (HTML5/CSS3, JavaScript, LAMP stack). 
3. Πολύ καλή γνώση αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. 
4. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 

Εφόσον υπάρχει, θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα και: 
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε τοµέα σχετικό µε Πληροφορική, Επιστήµη 

Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, 

καθώς και γνώσεις/εµπειρία και στα ακόλουθα θέµατα: 
1. Εναλλακτικές τεχνολογίες αποθήκευσης δεδοµένων (π.χ. MongoDB) 
2. Web frameworks σε PHP (Zend, Yii) 
3. JavaScript frameworks (node.js) 
4. Social APIs (Twitter, Facebook, Google+, Flickr, etc.) 
5. Java programming 
6. Ανάλυση απαιτήσεων και µοντελοποίηση δεδοµένων 

 
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. Λεπτοµερής περιγραφή διαδικτυακών εφαρµογών και σχετικών projects που 
έχουν ήδη αναπτυχθεί εφόσον είναι διαθέσιµα. 
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 στον Παπαδόπουλο 
Συµεών (papadop@iti.gr).  
 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr 
 
 
Η ηµεροµηνία λήξης παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 14-10-2013. 
 

    
Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 
 
 
 

∆ρ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος  
∆ιευθυντής Κ.∆. & Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Κ.Ε.Τ.Α.  


