
Θεσσαλονίκη, 7/09/2016 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 8234 -7/09/2016 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), στα πλαίσια υλοποίησης   

του έργου «Adaptive ADAS to support incapacitated drivers Mitigate Effectively risks 

through tailor made HMI under automation — ADAS &ME», 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 τριών (3) μηνών και με δυνατότητα 

παράτασης έως το τέλος του έργου, στα γραφεία του ΕΚΕΤΑ στην Αθήνα: 

 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 

Θέσεων 

 

Διάρκεια 

30/2016 

Πτυχίο Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, 

Δημόσιας Διοίκησης 

και συναφών 

κλάδων 

Συμμετοχή στην ανάπτυξη 

σχεδίων δράσης και στη 

διαχείριση εργαλείων για 

την προβολή και τη 

διάχυση των 

αποτελεσμάτων του έργου 

 

1 3 μήνες 

 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα 

παρακάτω προσόντα: 

 

α) Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ς Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημόσιας 

Διοίκησης & συναφών κλάδων β) Πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ 

γ) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως διοικητικός υπάλληλος  

δ) Εμπειρία σε δράσεις διάχυσης και δημοσιοποίησης ερευνητικών έργων     

ε) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ισπανικής γλώσσας.  

Για τους υποψηφίους των οποίων οι τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα 

του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης της ισοτιμίας του 

ΔΟΑΤΑΠ. 

 

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 

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 επιλεχθέντες υποψήφιοι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν με δήλωσή 

τους προς το Ινστιτούτο να δηλώσουν εάν έχουν συζυγικό ή συγγενικό δεσμό (εξ αίματος ή 

εξ αγχιστείας) με οποιονδήποτε εργαζόμενο του ΕΚΕΤΑ, προσδιορίζοντας τη συζυγική ή 

συγγενική σχέση καθώς επίσης και το πρόσωπο με το οποίο συνδέονται με συζυγικό ή 

συγγενικό δεσμό. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους έως 

23/09/2016 και ώρα 10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική achris@certh.gr και να απευθυνθούν για 

mailto:achris@certh.gr


πληροφορίες στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ (κα. Χριστοδούλου Αναστασία) ή, στη 

διεύθυνση: 

 

6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης , Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη,  

Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2310 498 457 

Υπόψη κας. Χριστοδούλου Αναστασίας 

 

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 23/09/2016 και 

ώρα 10:00 π.μ. 

 

      Για το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και 

 Δικτύων Μεταφορών 
 

 

Ευάγγελος Μπεκιάρης 

       Διευθυντής  


