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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 
Έργου «New Cooperative Business Models and Guidance for Sustainable 
City Logistics - NOVELOG» στα πλαίσια του προγράμματος έρευνας «HORIZON 
2020» της Ε.Ε. 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 
για 11 μήνες με δυνατότητα παράτασης ως το τέλος του έργου: 
 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Ειδικότητα 
 

Αντικείμενο 

Αριθμός 

Θέσεων 

 

Διάρκεια 

04/2016 Μηχανικός 

Διαχείριση του γραφείου του έργου 
(NOVELOG Project Office) - 

Παρακολούθηση της προόδου του 
έργου και υποστήριξη του 

συντονιστή στην τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος. 
Ανάλυση μέτρων, πολιτικών και 

παραγόντων εμπορευματικών 
μεταφορών και εφοδιαστικής 

αλυσίδας που επηρεάζουν τη ζήτηση 
και για τη διαμόρφωση μελλοντικών 

σεναρίων ανάπτυξης. 

Αναγνώριση μέτρων και 
παρεμβάσεων για τις αστικές 

εμπορευματικές μεταφορές και 
κατηγοριοποίηση πόλεων. Ανάπτυξη 

συνεργατικών επιχειρησιακών 

μοντέλων και συγγραφή οδηγιών για 
τη βελτίωση των αστικών 

εμπορευματικών μεταφορών. 
Συμμετοχή σε δραστηριότητες 

διάχυσης του έργου 

1 11 μήνες  

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

β) 10 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα στον ευρύτερο τομέα του πολιτικού 

μηχανικού  

γ) τουλάχιστον 6 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση έργων και 

ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των μεταφορών. 

δ) Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στο Project Management.  
ε) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
στ) Γνώση υπολογιστών (ECDL) 

ζ) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις στις περιπτώσεις αρρένων υποψηφίων. 

 



Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε συνέδρια, 
ημερίδες, επιστημονικά άρθρα) καθώς και η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών. 
 
 
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 συγγενικό δεσμό (εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας) με οποιονδήποτε εργαζόμενο του ΕΚΕΤΑ, προσδιορίζοντας 
τη συγγενική σχέση καθώς επίσης και το πρόσωπο με το οποίο συνδέονται 
συγγενικά. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό τους έως  05/02/2016 
και ώρα 14:00 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 05/02/2016 και 
ώρα 14:00. 
  
                 Για το Ινστιτούτο  
 
 

Γεώργιος Γιαννόπουλος 
Διευθυντής  
 


