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Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω  Η   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο   Γ Ι Α  Τ Π Ο Β Ο Λ Η  Π Ρ Ο Σ Α  Η    
Π Ρ Ο    Τ Ν Α Ψ Η   Τ Μ Β Α  Ε Ω Ν  Μ Ι  Θ Ω  Η   Ε Ρ Γ Ο Τ  Ι Δ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Τ  

       
ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 

 

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

του ζργου του ΕΜΠ με τίτλο «MEDNET– Δίκτυο Διαδικαςιών Μεταφοράσ και Απλοποίηςη αυτών ςτουσ 

λιμζνεσ τησ Μεςογείου» (ςυνοπτικι περίλθψθ του ζργου περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα Ι) που ζχει 

εγκρικεί από το Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Programme Med,  (ςυγχρθματοδοτείται από το 

European Regional Development Fund (ERDF) ςτα πλαίςια τθσ Χωρικισ υνεργαςίασ και εκνικοφσ πόρουσ), 

και που ζχει αναλάβει ο Σομζασ Μεταφορϊν και υγκοινωνιακισ Τποδομισ, με κωδ. ΕΔΕΙΛ 63/1918 και  

επιςτθμονικό υπεφκυνο τον Κακθγθτι κ. Δθμιτριο Σςαμποφλα,  ανακοινϊνει ότι ενδιαφζρεται  να προςλάβει 

προςωπικό  με ανάκεςθ ζργου (οριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ με δυνατότθτα ανανζωςθσ) που πλθροί 

ςυγκεκριμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τθν κάλυψθ κζςεων ωσ εξισ: 

 1-3 Πολιτικοί Μηχανικοί, με πτυχίο ΑΕΙ τησ Ελλάδοσ ή τησ αλλοδαπήσ με τουλάχιςτον 5ετή ςχετική 

εμπειρία ςτην ανάπτυξη μεθοδολογιών και εφαρμογή ςυςτημάτων ςυνδυαςμζνων και Θαλαςςίων 

Διαδρόμων, καθώσ και ςτην λειτουργία και διαχείριςη λιμζνων αναφορικά με τη διακίνηςη φορτίων. 

Επιπλζον απαραίτητα προςόντα:  

- ςυμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ ζργων που χρθματοδοτοφνται ι ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ  και Θ/Τ.  

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν ζντυπθ αίτθςθ (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα του Ειδικοφ 

Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ του Ε.Μ.Π.) με πλιρθ ςφραγιςμζνο φάκελο ςυνοδευόμενθ από 

βιογραφικό ςθμείωμα. Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ των υποψθφίων, μπορεί να ηθτθκοφν κεωρθμζνα 

αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρϊθν Δι.Κ.Α.Σ..Α), 

εάν οι τίτλοι πουδϊν ζχουν χορθγθκεί από Ιδρφματα του Εξωτερικοφ), πιςτοποιιςεων και βεβαιϊςεων 

απαςχόλθςθσ κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κα τεκμθριϊνει τα ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ αίτθςθσ.  

Επίςθσ, οι  υποψιφιοι μπορεί να κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ όπου κα διερευνθκεί μεταξφ άλλων θ ικανότθτα 

επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, θ διοικθτικι και οργανωτικι ικανότθτα, θ πρωτοβουλία, θ ανάλθψθ ευκυνϊν 

και θ αποτελεςματικότθτα. 

Θ υποβολι των αιτιςεων και των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ  18-12-2014 

ςτο Πρωτόκολλο του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ (κτίριο Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν – 2οσ όροφοσ) του Εκνικοφ 

Μετςόβιου Πολυτεχνείου είτε αυτοπροςϊπωσ είτε ταχυδρομικϊσ  ςτθ παρακάτω Διεφκυνςθ: 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ  

Ε Ι Δ Ι Κ Ο   Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α  Μ Ο   Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Τ Ν Α    

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα.   

 210-772 1348,  210-772 4181  e-mail: ereyna@central.ntua.gr 
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ  

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 

ΘΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 9 

15780 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤΠΟΛΘ ΗΩΓΡΑΦΟΤ 

το Φάκελο κα πρζπει να υπάρχει η ζνδειξη «ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ MEDNET– Δίκτυο Διαδικαςιών Μεταφοράσ και 

Απλοποίηςη αυτών ςτουσ λιμζνεσ τησ Μεςογείου – Ε/Τ: Καθηγητήσ Δ. Σςαμποφλασ» 

Επιςθμαίνεται ότι οι αιτιςεισ υποβάλλονται μόνο ςτθ παραπάνω Διεφκυνςθ του ΕΜΠ, θ δε υποβολι τουσ 

ςτον επιςτθμονικό υπεφκυνο του ζργου ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) δεν είναι ζγκυρη. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον Επιςτθμονικό Τπεφκυνο 

του ζργου Κακθγθτι Δ. Σςαμποφλα, τθλζφωνο 210-7721367 ι ςτο e-mail: dtsamb@central.ntua.gr . 

 

 

 

Ο Πρόεδροσ 
τησ Επιτροπήσ Διαχείριςησ 

του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. 
 
 
 

Καθ. πυρίδων Α. Μαυράκοσ 
Αναπληρωτήσ Πρφτανη Ε.Μ.Π. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

Κφριο αντικείμενο του ζργου «MEDNET– Δίκτυο Διαδικαςιϊν Μεταφοράσ και Απλοποίθςθ αυτϊν ςτουσ 

λιμζνεσ τθσ Μεςογείου»,  που ςυγχρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

Programme Med, είναι θ ανάπτυξθ ενόσ Μεςογειακοφ δικτφου λιμζνων και λιμενικϊν αρχϊν και οργανιςμϊν 

που αςχολοφνται με τθ μεταφορικι αλυςίδα. Σο δίκτυο κα αναπτυχκεί ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ ενϊ κα 

εςτιάηει ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και εμπειριϊν μεταξφ των λιμζνων τθσ Μεςογείου αναφορικά με τισ 

λιμενικζσ και τελωνειακζσ διαδικαςίεσ, ενϊ παράλλθλα κα ςτοχεφει ςτθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν 

μεταφοράσ  (καλάςςιεσ, ςυνδυαςμζνεσ με οδικά και ςιδθροδρομικά μζςα). Παράλλθλα, κα δθμιουργθκεί 

Παρατθρθτιριο για τισ λιμενικζσ διαδικαςίεσ (εντόσ και εκτόσ λιμενικισ ηϊνθσ, τελωνειακζσ) ςτουσ λιμζνεσ 

τθσ Μεςογείου. 

 

To Παρατθρθτιριο (θ ανάπτυξθ του οποίου αποτελεί αντικείμενο εργαςίασ για μία από τισ κζςεισ), κα 

αποτελεί μία προθγμζνθ διαδικτυακι πλατφόρμα με ςτόχο τθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ και των 

εφαρμοηόμενων πρακτικϊν, τθ διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ απόψεων, και τθν καταγραφι των λιμενικϊν και 

τελωνειακϊν διαδικαςιϊν. υγκεκριμζνα, το Παρατθρθτιριο κα λειτουργεί ωσ βάςθ δεδομζνων για τισ 

λιμενικζσ και τελωνειακζσ διαδικαςίεσ κακϊσ και για τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ, τισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ και 

τισ ςυνδζςεισ  του λιμζνα με οδικά και ςιδθροδρομικά δίκτυα κακϊσ και ωσ πλατφόρμα επικοινωνίασ μεταξφ 

των ενδιαφερόμενων φορζων (οργανιςμϊν λιμζνων, τελωνείων κλπ.). Παράλλθλα, κα επιτρζπει τθν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν για όλα τα παραπάνω κζματα. Σζλοσ, μζςω του Παρατθρθτθρίου κα 

πραγματοποιείται θ αξιολόγθςθ των λιμζνων αναφορικά με τθ λειτουργία τουσ και τθν επίδοςθ τουσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: 

«…………………………………………………..………………………………………………………………» 

 

 
 
Παρακαλϊ να κεωριςετε τθν παροφςα πρόταςθ ωσ επίςθμθ υποψθφιότθτά μου για τθ ςυμμετοχι μου 

ςτθ κζςθ ……………………………………………………………………..………………..………………………………………….. ςτο 

Πρόγραμμα «……………………………………………………………………………………………………………….………» του Ε.Μ.Π. 

ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ με Αρ. Πρωτ. …………../…..-…..-

201…. 

 
υνημμζνα Δικαιολογητικά: 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

 
Ο/Θ Αιτ………….. 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ:  

ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ: 

 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΑΘΕΡΟ):  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΣΟ):  

E-MAIL:  

ΑΔΑ: 7ΟΞ046ΨΖΣ4-Γ1Κ
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