
 
Θεσσαλονίκη, 16-01-2014 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 022074/16-01-2014 
 
 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
ερευνητικού προγράµµατος MED “ECO-SCP-MED / Integrating Experiences and Reco mmendations in 
Eco-Innovation for Sustainable Production and Consu mption in the Mediterranean Area – 1CAP-
MED12-12, προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν 
αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για µια (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα 
απασχοληθεί µε σύµβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δέκα (10) µηνών. 
 
Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείµενο 

Αριθµός 
Θέσεων 

 
∆ιάρκεια 

– Κ∆-
ΥΥΟΠ-3 

Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και 
Μηχανικός Η/Υ 

Βελτιστοποίηση δικτυακού κόµβου και στοιχείων 
εταιρικής ταυτότητας του έργου (βελτίωση δοµής / 
αρχιτεκτονικής του ιστοχώρου, και εικαστικού 
σχεδιασµού σελίδων και υποσελίδων), τεχνική 
υποστήριξη και διαχείριση περιεχοµένου, καθ΄όλη 
τη διάρκεια του έργου, υποστήριξη στην 
δηµιουργία πολυµεσικής εφαρµογής προώθησης 
του έργου   

1 
 
 
 
 
 
 

10 µήνες 
 
 
 
 
 

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι απαραίτητα προσόντα: 
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ 
2. Mεταπτυχιακό τίτλο σε Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνών  
3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
4. Πολύ καλή γνώση προγραµµατισµού, τεχνολογιών Web (PHP, JSP, JavaScript, CSS, web services)  και 

mobile εφαρµογών (html 5)  
 
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. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαµόρφωση γνώµης για την 

καταλληλότητά του. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες 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 / Κ∆ 
6ο χλµ. Χαριλάου - Θέρµης 
570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη / υπόψη κας Γιαννούλη 
 
Πληροφορίες : κ. Παπαδοπούλου Κατερίνα (Τηλ. 2310 498206 – Fax 2310 498410) 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και µε e-mail στη διεύθυνση: certh@certh.gr  
 
Η ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 03-02-2014. 
 

 
Για το ΕΚΕΤΑ  

 
 
 

∆ρ. Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος  
∆ιευθυντής Κ.∆. 


