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Ο Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΜΠ κε ηίηιν «APC – Kνηλόηεηα Ληκέλσλ 

Αδξηαηηθήο» – θσδηθόο πξνγξάκκαηνο 63185300, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην 

Πξόγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Αδξηαηηθήο (IPA CBC Adriatic) 2007-2013 

θαη εζληθνύο πόξνπο, θαη πνπ έρεη αλαιάβεη ν Σνκέαο Μεηαθνξώλ θαη 

πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο, κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Καζεγεηή θ. Γεκήηξην 

Σζακπνύια,  αλαθνηλώλεη όηη ελδηαθέξεηαη  λα πξνζιάβεη πξνζσπηθό  κε αλάζεζε 

έξγνπ (νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο) πνπ πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζόληα σο εμήο: 

 1-2 Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο, κε πηπρίν ΑΔΗ ηεο Διιάδνο ή ηεο αιινδαπήο,  

κε ηνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηώλ θαη εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ ζπλδπαζκέλσλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα 

έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 1 άηνκν γηα ηερληθή, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηηο δξάζεηο ηνπ 

έξγνπ κε 3εηή ζρεηηθή εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη 

ηδηαίηεξα έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ επξσπατθή επηηξνπή. 

Δπηπιένλ απαξαίηεηα πξνζόληα: άξηζηε γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο  θαη Ζ/Τ, θαζώο 

θαη θαηνρή Γειηίνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ.  

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ έληππε αίηεζε (ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ 

δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ 

Δ.Μ.Π.) κε πιήξε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζπλνδεπόκελε από βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ησλ ππνςεθίσλ, κπνξεί λα δεηεζνύλ ζεσξεκέλα 

αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ (πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο θαη ηζνηηκίαο ηνπ 

Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πξώελ Γη.Κ.Α.Σ..Α), εάλ νη ηίηινη πνπδώλ έρνπλ ρνξεγεζεί από 

Ηδξύκαηα ηνπ Δμσηεξηθνύ), πηζηνπνηήζεσλ θαη βεβαηώζεσλ απαζρόιεζεο θαζώο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα ηεθκεξηώλεη ηα ζηνηρεία ηεο έληππεο αίηεζεο.  

Δπίζεο, νη  ππνςήθηνη κπνξεί λα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε όπνπ ζα δηεξεπλεζεί κεηαμύ 

άιισλ ε ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή 

ηθαλόηεηα, ε πξσηνβνπιία, θαη ε αλάιεςε επζπλώλ. 

Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ 

ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ (θηίξην Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – 2
νο

 

όξνθνο) ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ είηε απηνπξνζώπσο είηε 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ  
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ηαρπδξνκηθώο πξνζθνκίδνληαο ηελ απόδεημε κε εκπξόζεζκε θαηάζεζε σο ηελ 

Παξαζθεπή, 16 Μαξηίνπ 2012 ζηε παξαθάησ Γηεύζπλζε: 

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ  

ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΟΝΓΤΛΗΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 

ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9 

15780 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 

ην Φάθειν ζα πξέπεη λα ππάξρεη η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ APC – Kοινόηηηα 

Λιμένων Αδπιαηικήρ – Ε/Υ: Καθηγηηήρ Δ. Τζαμπούλαρ» 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ 

Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν ηνπ έξγνπ Καζεγεηή Γ. Σζακπνύια, ηειέθσλν 210-

7721367 ή ζην e-mail: dtsamb@central.ntua.gr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 

Ησάλλεο  Ν. Αβαξηηζηώηεο 

Καζεγεηήο  θαη Αληηπξύηαλεο Δ.Μ.Π. 
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