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Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Μ Ε Σ  Ο Β Ι Ο  Π Ο Λ Τ Σ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  

Ε Ι Δ Ι Κ Ο   Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α  Μ Ο   Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Τ Ν Α   

Α Ν Α Ρ Σ Η Σ Ε Ο   Σ Ο  Δ Ι Α Δ Ι Κ Σ Τ Ο  

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω  Η   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο   

                                                                                                           Ακινα, 29/11/2011 

Αρικμ. Πρωτ.: 19975 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ζρευνας του Εθνικοφ Μετσόβιου Πολυτεχνείου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Μονάδα Καινοτομίασ και 
Επιχειρθματικότθτασ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου», με Ιδρυματικό Υπεφκυνο τον κ. Γιάννθ Καλογιρου,  θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εκνικοφσ Πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ 
ανακοινϊνει ότι ενδιαφζρεται  να προςλάβει προςωπικό  με ανάκεςθ ζργου (οριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ με δυνατότθτα ανανζωςθσ) που πλθροί 
ςυγκεκριμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τθν κάλυψθ κζςεων ωσ εξισ: 
 

1.  Ζνα (1) άτομο για τη λογιςτική και γραμματειακή υποςτήριξη του ζργου ςε θζματα που αφοροφν τη διαχείριςη και οργάνωςη των 
δράςεων που θα υλοποιηθοφν 

Απαιτοφμενα Προςόντα: 
 Πτυχίο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτο αντικείμενο τθσ Οικονομικισ ι Διοικθτικισ Επιςτιμθσ ι Επιςτιμθσ Μθχανικοφ. 
 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ με το ζργο αντικείμενο κα ςυνεκτιμθκεί. 
 Αποδεδειγμζνθ εμπειρία και εξοικείωςθ με τθ διαχείριςθ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων. 
 Πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ. 
 Γνϊςθ τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (χειριςμόσ προγραμμάτων word, excel, χριςθ internet, διαχείριςθ ιςτοςελίδων). 
Τυχόν πρόςκετα προςόντα κα ςυνεκτιμθκοφν 
 
2.  Ζνα (1) άτομο επιςτημονικό ςυνεργάτη  που θα αναλάβει τη δημιουργία υποδομήσ οικονομικήσ και τεχνολογικήσ πληροφόρηςησ για 

τουσ φοιτητζσ που απευθφνονται ςτη Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ, την ανάπτυξη αρχείου επιχειρηματικών ιςτοριών 
και την τεχνική υποςτήριξη εργαςτηρίων επιχειρηματικότητασ  

Απαιτοφμενα Προςόντα: 
 Πτυχίο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ςτο αντικείμενο τθσ Οικονομικισ ι Διοικθτικισ Επιςτιμθσ ι Επιςτιμθσ Μθχανικοφ. 
 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ με το ζργο αντικείμενο. 
 Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ με το ζργο αντικείμενο ι προθγοφμενθ εμπειρία ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ κα 

ςυνεκτιμθκεί. 
 Πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ. 
 Γνϊςθ τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (χειριςμόσ προγραμμάτων word, excel, χριςθ internet, διαχείριςθ ιςτοςελίδων). 
Τυχόν πρόςκετα προςόντα κα ςυνεκτιμθκοφν 
 
3.  Ζνα (1) άτομο επιςτημονικό ςυνεργάτη που θα αναλάβει την υλοποίηςη ςεμιναρίων επιχειρηματικότητασ και την υποςτήριξη 

φοιτητών κατά τη φάςη προετοιμαςίασ εκκολαπτόμενων επιχειρήςεων  
Απαιτοφμενα Προςόντα: 

 Πτυχίο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ςτο αντικείμενο τθσ Οικονομικισ ι Διοικθτικισ Επιςτιμθσ ι Επιςτιμθσ Μθχανικοφ . 
 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ με το ζργο αντικείμενο. 
 Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ με το ζργο αντικείμενο, κα ςυνεκτιμθκεί. 
 Σθμαντικι εμπειρία ςε δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ, λειτουργίασ και ανάπτυξθσ επιχειριςεων. 
 Σθμαντικι εμπειρία ςε κζματα ςυνδεόμενα με το κεςμικό πλαίςιο και τισ δομζσ παροχισ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ. 
 Εμπειρία ςε προγράμματα κατάρτιςθσ ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ. 
 Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ και ικανοποιθτικι γνϊςθ μιασ δεφτερθσ ξζνθσ ευρωπαϊκισ γλϊςςασ. 
Τυχόν πρόςκετα προςόντα κα ςυνεκτιμθκοφν 

 
4.  Ζνα (1) Άτομο Ανώτερος Μηχανικός Λογισμικού - Senior Software Engineer  

Πτυχίο Ηλ/γου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν με εμπειρία και άμεςθ ςυμμετοχι ςτθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ ζργων διαχείριςθσ 
δεδομζνων, ροϊν εργαςίασ, και υπθρεςιοκεντρικϊν ςυςτθμάτων. Συμπλθρωματικά επικυμθτά προςόντα είναι θ κατοχι μεταπτυχιακοφ ι 
διδακτορικοφ τίτλου και θ άριςτθ γνϊςθ αρχιτεκτονικϊν αςφαλείασ κατανεμθμζνων ςυςτθμάτων.  
Απαιτοφμενα Προςόντα: 
Α. Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ 

 Εξαιρετικι γνϊςθ Java 

 Εξαιρετικι γνϊςθ περιβάλλοντοσ Eclipse 

 Εξαιρετικι γνϊςθ διαδικτυακοφ προγραμματιςμοφ  
o NetBeans,  
o Java Enerprise Edition (JEE6),  
o JDBC,  
o Διαχείριςθ αρχείων XML, 
o Java Script / PhP ι Ruby / Ruby on Rails, 
o Τεχνολογίεσ υπθρεςιϊν διαδικτφου (Web Services, WSDL, SOAP) 
o Web Servers – π.χ Apache Geronimo, Tomcat, IIS 

 Εξαιρετικι γνϊςθ πλαιςίων και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ περιεχομζνου (Joomla, Drupal, Moodle) 

 Πολφ καλι γνϊςθ αρχϊν βάςεων δεδομζνων 

 Πολφ καλι γνϊςθ περιβάλλοντοσ βάςεων δεδομζνων MySQL ι Oracle 
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 Επικυμθτι θ καλι γνϊςθ C++  και .Net κακϊσ και λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Solaris, Linux, Windows 
 

Β. Αρχζσ Τεχνολογίασ Λογιςμικοφ 

 Εξαιρετικι γνϊςθ αρχϊν ςχεδίαςθσ ςυςτθμάτων πολλαπλϊν επιπζδων 

 Πολφ καλι γνϊςθ χριςθσ περιβάλλοντοσ ελζγχου  όπωσ JUnit 
 

5. Ζνα (1) Άτομο Μηχ. Λογιςμικοφ / Προγραμματιςτήσ - Software Engineer/Programmer  
Πτυχίο Ηλ/γου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν ι πτυχίο AΤΕΙ ςε αντίςτοιχθ ειδικότθτα Ηλεκρολόγου/Ηλεκτρονικοφ/Προγραμματιςτι με 
εμπειρία και άμεςθ ςυμμετοχι ςτθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ ζργων εμβζλειασ για τθ παρουςίαςθ περιεχομζνου ςτον παγκόςμιο ιςτό, 
δυναμικϊν ςυςτθμάτων περιεχομζνου ςτον παγκόςμιο ιςτό, διαχείριςθσ δεδομζνων, και υπθρεςιοκεντρικϊν ςυςτθμάτων. 

 
Α. Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ 

 Εξαιρετικι γνϊςθ Java 

 Εξαιρετικι γνϊςθ περιβάλλοντοσ Eclipse 

 Εξαιρετικι γνϊςθ διαδικτυακοφ προγραμματιςμοφ  
o NetBeans,  
o Java Enerprise Edition (JEE6),  
o JDBC,  
o Διαχείριςθ αρχείων XML, 
o Java Script / PhP ι Ruby / Ruby on Rails, 
o Τεχνολογίεσ υπθρεςιϊν διαδικτφου (Web Services, WSDL, SOAP) 
o Web Servers – π.χ Apache Geronimo, Tomcat, IIS 

 Εξαιρετικι γνϊςθ πλαιςίων και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ περιεχομζνου (Joomla, Drupal, Moodle) 

 Πολφ καλι γνϊςθ αρχϊν βάςεων δεδομζνων 

 Πολφ καλι γνϊςθ περιβάλλοντοσ βάςεων δεδομζνων MySQL ι Oracle 

 Επικυμθτι θ καλι γνϊςθ C++ και .Net κακϊσ και λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Solaris, Linux, Windows 
Β. Αρχζσ Τεχνολογίασ Λογιςμικοφ 

 Εξαιρετικι γνϊςθ αρχϊν ςχεδίαςθσ ςυςτθμάτων πολλαπλϊν επιπζδων 

 Εξαιρετικι γνϊςθ χριςθσ ςχεδιαςτικϊν μορφθμάτων 

 Πολφ καλι γνϊςθ χριςθσ περιβάλλοντοσ ελζγχου όπωσ JUnit 
 

6. Ζνα (1) Άτομο Μηχ, Βάςεων Δεδομζνων - Database Engineer  
Πτυχίο Ηλ/γου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν ςε αντίςτοιχθ ειδικότθτα Ηλεκρολόγου/Ηλεκτρονικοφ/Προγραμματιςτι με εμπειρία και 
άμεςθ ςυμμετοχι ςτθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθζργων εμβζλειασ ςχετικϊν με τθ ςχεδίαςθ πολλαπλϊν βάςεων δεδομζνων που χρθςιμοποιοφνται ςε 
υπθρεςιοκεντρικά ςυςτιματα και ςυςτιματα διαχείριςθσ δεδομζνων και παρουςίαςθσ περιεχομζνου. 
 
Απαιτοφμενα Προςόντα:   
A. Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ 

 Εξαιρετικι γνϊςθ Java 

 Εξαιρετικι γνϊςθ περιβάλλοντοσ Eclipse 
 
Β. Βάςεισ Δεδομζνων 

 Εξαιρετικι γνϊςθ ςχεδίαςθσ βάςεων δεδομζνων 

 Εξαιρετικι γνϊςθ περιβάλλοντοσ βάςεων δεδομζνων MySQL ι Oracle 

 Εξαιρετικι γνϊςθ πλαιςίων και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ περιεχομζνου (Joomla, Drupal, Moodle) 

 Πολφ καλι γνϊςθ διαδικτυακοφ προγραμματιςμοφ  
o NetBeans,  
o Java Enerprise Edition (JEE6),  
o JDBC, 
o Διαχείριςθ αρχείων XML, 
o Java Script / PhP ι Ruby / Ruby on Rails  

 
Γ. Αρχζσ Τεχνολογίασ Λογιςμικοφ 

 Πολφ καλι γνϊςθ αρχϊν ςχεδίαςθσ ςυςτθμάτων πολλαπλϊν επιπζδων 

 Πολφ καλι γνϊςθ χριςθσ ςχεδιαςτικϊν μορφθμάτων 

 Επικυμθτι θ καλι γνϊςθ C++ και .Net κακϊσ και λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Solaris, Linux, Windows 
 

7.  Ζνα (1) Άτομο Technical Writer  
Πτυχίο Τεχνικοφ Περιεχομζνου με κατεφκυνςθ Πλθροφορικισ με εμπειρία ςτθν οργάνωςθ και ςυγγραφι τεχνικϊν εγχειριδίων. 
Απαιτοφμενα Προςόντα:   

 Εξαιρετικι γνϊςθ ςυγγραφισ τεχνικϊν οδθγιϊν και εγχειριδίων  

 Εξαιρετικι γνϊςθ τεχνικϊν όρων λογιςμικοφ και τεχνολογίασ λογιςμικοφ  

 Εξαιρετικι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ  
Τυχόν πρόςκετα προςόντα κα ςυνεκτιμθκοφν 
 
Σθμειϊνεται ότι για τουσ υποψιφιουσ των οποίων οι τίτλοι Σπουδϊν Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν) ζχουν 
χορθγθκεί από Ιδρφματα του Εξωτερικοφ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρϊθν 
Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α). 
 
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν ζντυπθ αίτθςθ ςτθν οποία κα αναγράφουν τον αρικμό τθσ κζςθσ για τθν οποία ενδιαφζρονται (1 ζωσ 7 και 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα που διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ του Ε.Μ.Π.) με πλιρθ ςφραγιςμζνο φάκελο 
ςυνοδευόμενθ από βιογραφικό ςθμείωμα και κεωρθμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, πιςτοποιιςεων και βεβαιϊςεων απαςχόλθςθσ κακϊσ και 
οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κα τεκμθριϊνει τα ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ αίτθςθσ. Επιπρόςκετα, οι υποψιφιοι κα πρζπει να κατακζςουν και 
οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο το οποίο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ ορκισ κρίςθσ για τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία, τθν προςωπικότθτα και να 
βοθκιςει τθν επιτροπι επιλογισ ςτθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ για τθν καταλλθλότθτά τουσ. Οι υποψιφιοι κα κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ όπου κα 
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διερευνθκεί μεταξφ άλλων θ ικανότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, θ διοικθτικι και οργανωτικι ικανότθτα, θ πρωτοβουλία, θ ανάλθψθ ευκυνϊν 
και θ αποτελεςματικότθτα. Επίςθσ για τισ κζςεισ 1 και 2 οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθ χριςθ Η/Υ και ςτθ ςφνταξθ κειμζνου.  
 
Η αίτθςθ κα ςυνοδεφεται με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία είναι: 
1. Βιογραφικό Σθμείωμα , 2. Επικυρωμζνα Αντίγραφα Τίτλων Σπουδϊν και πιςτοποιθτικϊν αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ, 3. Άλλα ςυνθγοροφντα ςτοιχεία 
που επικυμεί ο ενδιαφερόμενοσ και που κα αναφζρονται  ςτο Βιογραφικό Σθμείωμα (Προχπθρεςία, Συςτατικζσ Επιςτολζσ κ.λ.π.) 
 
 
Η υποβολι των αιτιςεων και των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο Πρωτόκολλο του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Εκνικοφ 
Μετςόβιου Πολυτεχνείου είτε αυτοπροςϊπωσ είτε να υποβλθκοφν ταχυδρομικϊσ προςκομίηοντασ τθν απόδειξθ με εμπρόκεςμθ κατάκεςθ μζχρι και 
τισ 15/12/2011 ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 
 
 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 
ΘΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 9 
157 80 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤΠΟΛΘ ΗΩΓΡΑΦΟΤ 
Στο Φάκελο κα πρζπει να υπάρχει θ ζνδειξθ για το Ζργο: «Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου». 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν κ. Ιωάννα Καςτζλλθ, τθλ. 210-7723209, ϊρεσ 10:30 – 15:30  ι ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ   mke.ntua@gmail.com  
 

                                                                                  
                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 

 
 
 
 

                                                                                                             ΚΑΘ. Ι. ΑΒΑΡΙΣΙΩΣΗ 
                                                                                                              ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ Ε.Μ.Π. 
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