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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του 

ερευνητικού έργου με τίτλο «Προμηθέας – Διάδρομος Βιώσιμων Τεχνολογιών - Μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αλυσίδα: Ενεργειακοί φορείς - Διεργασίες 

μετασχηματισμού -  Δίκτυα μεταφοράς και αποθήκευσης - Βιώσιμες εφαρμογές/ 

έξυπνες χρήσης - Επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία και στην οικονομία»  

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μια (1) 

θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας 

έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου, στις εγκαταστάσεις 

του Ι.Ε.ΤΕ.Θ. στο Βόλο. 

 

Κωδικός 
Θέσης 

Ειδικότητα Αντικείμενο Αριθμός 
Θέσεων 

Διάρκεια 

267/16 Φυσικός Μετρήσεις Περιβαλλοντικών 
και Κλιματικών Παραμέτρων 

1 6 μήνες  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

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

1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Φυσικής Σχολής Θετικών Επιστημών  

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με περιβαλλοντική κατεύθυνση  

3. Διδακτορικό τίτλο σπουδών με περιβαλλοντική κατεύθυνση  

4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  

5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

6. Εξειδικευμένη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε 
στατιστική ανάλυση και ερμηνεία μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών 
δεδομένων  

7. Εμπειρία σε ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα 
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους  

8. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε θέματα 
στατιστικής ανάλυσης και ερμηνείας μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών 
δεδομένων  
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9. Ανακοινώσεις σε συνέδρια σε θέματα στατιστικής ανάλυσης και ερμηνείας 
μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων  

 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

1. Εμπειρία στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού 
καταγραφής μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων  

 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν : 

1. Αίτηση (με αναφορά στην θέση) 
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα. 
3. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) ή στοιχεία επικοινωνίας για συστατικές 

επιστολές από τουλάχιστον 2 προηγούμενους εργοδότες. 
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 απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 

δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση : 

 

ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ) 
Δημητριάδος 95 & Π. Μελά,(3ος όροφος) 
Τ.Κ. 38333, Βόλος 
 
Πληροφορίες: κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη (24210-96743). 
 
Η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη 
διεύθυνση: gpahlitz@ireteth.certh.gr  

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η  04/02/2016. 

 
Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ  

 
 

Καθ. Ηλίας Χούστης 
 Διευθυντής 
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