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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το  Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης των Έργων «FUTUREMED - Freight and passengers sUpporting 
infomobiliTy systems for a sUstainable impRovEment of the competitiveness of port-
hinterland systems of the MED area» και «OPTIMIZEMED – Optimizing and profiting 
best practices in the Med Area on foreign trade, intermodal transport and maritime 
safety» του διακρατικού Προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος 
(MED) 2007-2013» 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 

 
∆ιάρκεια 

09/2014 Μηχανικός- 
Συγκοινωνιολόγος 

� Συµβολή στη συλλογή 
στοιχείων και ανάπτυξη ενιαίας 
πληροφοριακής πλατφόρµας 

� Συµµετοχή σε δράσεις διάχυσης 
πληροφοριών και 
κεφαλαιοποίησης 
αποτελεσµάτων  

� Συµµετοχή στην αναγνώριση 
έργων και ανάλυση 
υφιστάµενων εργαλείων σε 
θέµατα εξωτερικού εµπορίου, 
διατροπικής µεταφοράς και 
ασφάλειας θαλάσσιας 
µετακίνησης στην περιοχή της 
Μεσογείου  

1 01/03/2014-
31/12/14 µε 
δυνατότητα 

ανανέωσης ως 
το τέλος των 

έργων 

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
 
α) ∆ίπλωµα Μηχανικού ηµεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισµένο δίπλωµα αλλοδαπής, 

µε πέντε τουλάχιστον έτη από την κτήση του  

β) Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Αντικείµενο των Συστηµάτων Μεταφορών  

γ) Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών 

προγραµµάτων που άπτονται το αντικείµενο του Συγκοινωνιολόγου και συγκεκριµένα 

τις διατροπικές µεταφορές (σιδηροδροµικές και θαλάσσιες) σε ερευνητικό φορέα.  

δ) Καλή γνώση σε θέµατα θαλασσίων, συνδυασµένων µεταφορών και ναυτιλιακής 

αγοράς  

ε) Αποδεδειγµένη εµπειρία σε συλλογή και ανάλυση στοιχείων και υφιστάµενων 

εφαρµογών/εργαλείων βελτιστοποίησης της πολυτροπικής µεταφοράς 

στ)Εµπειρία σε δράσεις διάχυσης πληροφοριών σε εµπλεκόµενους φορείς στον χώρο 

των πολυτροπικών µεταφορών 

ζ) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση άλλης γλώσσας πέραν της Αγγλικής 

θα συνεκτιµηθεί  



η) Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

 

Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ερευνητική δραστηριότητα (συµµετοχή σε συνέδρια, 
ηµερίδες, επιστηµονικά άρθρα).  
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  21/02/2014 
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 αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 21/02/2014. 
 
                 Για το Ινστιτούτο  
 
 

Γεώργιος Γιαννόπουλος 
∆ιευθυντής  
 


