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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως κύριος Δικαιούχος (Leader Partner) του 
εγκεκριμένου έργου «Joint framework for the provision of standardized services to 
Geotechnical engineers for (e)training on natural risks - civil protection and for promoting 
access to the labour market» με το ακρωνύμιο «GEO-PROMOTION», του Προγράμματος 
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» - «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τα παρακάτω αντικείμενα: 
Α. Υπεύθυνος Έργου (Project Manager – κωδικός θέσης: 01) 
Β. Υπεύθυνος Οικονομικών (Financial Manager – κωδικός θέσης: 02) 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες (για την θέση με κωδικό 01) θα πρέπει να διαθέτουν: 

1. Πτυχίο Γεωτεχνικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.), σχετικό με το αντικείμενο 
 του έργου 
2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σχετικοί με το πρόγραμμα (διαχείριση κινδύνων 
 φυσικών καταστροφών)  
3. Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 
5. Εμπειρία στην υλοποίηση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων 
 έργων/ερευνητικών προγραμμάτων (θα ληφθεί σοβαρά υπόψη)  
6. Εμπειρία σε επαγγελματική κατάρτιση στο αντικείμενο του έργου 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες (για την θέση με κωδικό 02) θα πρέπει να διαθέτουν: 
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.), οικονομικής κατεύθυνσης 
2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  
3. Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 
5. Εμπειρία στην υλοποίηση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων 
 έργων/ερευνητικών προγραμμάτων (θα ληφθεί σοβαρά υπόψη) 

 
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν (ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως) μέχρι 
8 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου, 
Βενιζέλου 64 (6Ος όροφος), 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στον κ. Ρέννα Σάββα τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (να αναφέρεται σε αυτήν ο κωδικός της θέσης) 



2) Βιογραφικό Σημείωμα 
3) Τίτλους Σπουδών 
4) Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Εμπειρίας 
 

 Η διάρκεια της σύμβασης έργου είναι 20 μήνες και μπορεί να παραταθεί από την 
αναθέτουσα αρχή όσο χρειαστεί για την ολοκλήρωση του έργου. 
 Το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων κρατών. Η επίσημη 
γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική. 

 
 Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Βενιζέλου 64 (6Ος όροφος), 
546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στον κ. Ρέννα Σάββα, τηλ. 2310278817/818. 
 
      Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 
 
 
          Σπυρίδων Μάμαλης 


