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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  παρακάτω ερευνητικού προγράμματος :  

1.  "European Field Operational Test on Safe, Intelligent and Sustainable 
Road (FOTSIS)",   

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 έργου στην Θεσσαλονίκη με 
διάρκεια 6 μήνες: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

28/2013 Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός 

Υποστήριξη στην 
ανάλυση ποιοτικών 
δεδομένων που 
συλλέγονται στην 
κεντρική βάση 
δεδομένων του Έργου 
“FOTSIS” στα 
πλαίσια των Εργασιών 
4300, 4400, 4500 

1 
6 μήνες με 
δυνατότητα 
ανανέωσης 

 
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
προσόντα: 

• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού. 
• Εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας (για άνδρες).  
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, κατάλληλα τεκμηριωμένης. 
• Άριστη γνώση Η/Υ .  
• Εξειδίκευση στην μελέτη του ρίσκου οδικής μεταφοράς και μετακίνησης 

ευπαθών ομάδων και φορτίων. 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
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 
παρακαλούνται να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
lgait@certh.gr  (κ. Ευαγγελία Γαϊτανίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση, 
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – ΤΘ 60361, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310498452).  
 
 



Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 16-12-
2013 και ώρα 09:00 π.μ. Αποδεκτές είναι οι αιτήσεις που έχουν φθάσει έγκαιρα στην 
προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων 
της προκήρυξης.  
 
                  Για το Ινστιτούτο  
 
 
 
                                                                                      Γεώργιος Γιαννόπουλος 

Διευθυντής  


