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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης των Έργων «Promotion of Port Communities SMEs role in Energy 
Efficiency and Green Τechnologies for Berthing Operations – GREENBERTH» 
και «European Port Workers Training Scheme – EU-PORTRAItS» 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 στην Αθήνα: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

07/2014 
Πολιτικός 
Μηχανικός 

(α) Ανάλυση λιμενικών 
επιχειρησιακών διαδικασιών και 
λιμενικών δραστηριοτήτων 
(β) Αξιολόγηση βέλτιστων 
λιμενικών πρακτικών σε Εθνικό 
και Ευρωπαϊκό επίπεδο 
(γ) Ανάπτυξη προτάσεων και 
σχεδίων για τη βελτίωση της 
λειτουργίας και αποδοτικότητας 
λιμένων σε σχέση με την 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών, 
επιχειρησιακών πρακτικών, και 
δεξιοτήτων 
(δ) Επαφή με εκπροσώπους της 
λιμενικής κοινότητας και 
συντονισμό του διαλόγου με 
αυτούς, σε συναντήσεις 
εργασίας 
 

1 

10 μήνες με 
δυνατότητα 
ανανέωσης 
έως το τέλος 
των έργων 

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
 
α) Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα 
αλλοδαπής, με είκοσι (20) τουλάχιστον έτη από την κτήση του. 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο του Περιβαλλοντολόγου 
Μηχανικού 

(γ) Τουλάχιστον δεκαπεντετή (15ετή) εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 
λιμένων και λιμενικών διαδικασιών  

δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  

 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση ερευνητικών θέσεων και θέσεων της αγοράς στον 
τομέα της λιμενικής αγοράς και λιμενικών διαδικασιών, η συμμετοχή σε σχετικά 



ερευνητικά έργα και προγράμματα, και η συναφής με το αντικείμενο ερευνητική 
δραστηριότητα (αποδεδειγμένη 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 17/02/2014 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονική διεύθυνση aspiridaki@certh.gr ή στη 
Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στην κατωτέρω διεύθυνση Ι.ΜΕΤ., Αιγιαλείας 52, 
3ος όροφος, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, τηλ. +30 211 1069 599. 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η  17/02/2014. 
 
                       Για το IMET  
 
 

Γεώργιος Γιαννόπουλος 
Διευθυντής  
 


