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Συλλέγουμε βιογραφικά σημειώματα για τη θέση του Υπεύθυνου 

Διαχείρισης του έργου ICARUS, συγχρηματοδοτούμενο από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020. 

 

Στο πλαίσιο του Έργου ICARUS - Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban 

Systems, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020, η Εταιρεία 

Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ενδιαφέρεται να συλλέξει 

βιογραφικά σημειώματα από ενδιαφερόμενους με πτυχίο ανώτατης σχολής, επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισμό των εταίρων, άριστη χρήση Η/Υ καθώς 

και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Το έργο ICARUS (Κωδ. έργου: 690105) έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

εργαλείων και στρατηγικών για την αξιολόγηση των αστικών επιπτώσεων ως προς την ποιότητα του 

αέρα και της διακυβέρνησης της κλιματικής αλλαγής στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, που θα οδηγήσουν 

στο σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλων στρατηγικών βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και 

μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Η ΕΑΤΑ στο πλαίσιο της εν λόγω 

δράσης θα παρέχει υπηρεσίες για ανάπτυξη σεναρίων πράσινων, έξυπνων και υγειών πόλεων. 

Στο πλαίσιο του έργου ο συνεργάτης θα είναι ο καθ’ ύλην υπεύθυνος για το συντονισμό των 

εργασιών που αφορούν στο ρόλο της Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ, καθώς και την παρακολούθηση του έργου, την 

τήρηση προθεσμιών, τη συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές συναντήσεις στα πλαίσια του έργου, τη 

συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις για την προώθηση του έργου και του ρόλου της εταιρείας σε 

αυτό και την σύνταξη της συμμετοχής της εταιρείας στα παραδοτέα του έργου.  

Η διάρκεια υπολογίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 30/04/2020. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων τους, το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή, με θέμα «Υπεύθυνος 

Διαχείρισης του Έργου ICARUS - Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban 

Systems», σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 

ημερών που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα 

www.developathens.gr, ήτοι από Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 έως και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 

2016 και ώρα 16.00 μ.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 

1ος όροφος.  


