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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα 
πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “RAIL4SEE: Rail Hub Cities for 
South East Europe” στα πλαίσια του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 
Νοτιοανατολική Ευρώπη 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 

46/2014 
Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Οργάνωση, 
ψηφιοποίηση και 
επικαιροποίηση των 
δεδομένων που 
αφορούν στην 
ηλεκτρονική 
αποτύπωση των 
φορέων που 
εμπλέκονται στη 
σιδηροδρομική 
μεταφορά στη ΝΑ 
Ευρώπη.  Συμβολή 
στη δημιουργία των 
τελικών παραδοτέων 
του Π.Ε.6 όσων 
αφορά στη 
συγκέντρωση των 
στοιχείων και τη 
μορφοποίηση των 
τελικών παραδοτέων 
καθώς και των 
position papers που 
αποτελούν βασική 
συνδρομή του έργου. 
Οργάνωση των 
αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν από τις 
ελληνικές 
συναντήσεις με τους 
φορείς (round tables) 
καθώς και σύνθεση 
του σχετικού 
ενημερωτικού υλικού 
που στάλθηκε στους 
συμμετέχοντες των 

1 2 μήνες  



συναντήσεων αυτών 
σχετικά με τα τελικά 
αποτελέσματα του 
έργου  

 

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
α) Δίπλωμα ΤΕΙ ή ΙΕΚ Διοικητικής κατεύθυνσης 
β) Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
γ) 10ετή εμπειρία στην καταχώρηση δεδομένων και αποτελεσμάτων στα πλαίσια 
μελετών – ερευνητικών έργων 
 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης και η ειδικότητα) 
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 
3. 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 αναλυτικό βιογραφικό τους έως 
29/10/2014 9:00 π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση achris@certh.gr ή να 
απευθυνθούν για πληροφορίες στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στην κατωτέρω 
διεύθυνση ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – ΤΘ 60361, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 
29/10/2014. 
 

Για το Ινστιτούτο  
 
 

Γεώργιος Γιαννόπουλος 
Διευθυντής  


