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Πτολεµαΐδα, 29.01.2014 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 2961 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι∆ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου 

µε αγγλικό τίτλο «COoperation for the development of Advanced pre Dried Lignite firing 

technology towards improving Efficiency and Environmental Performance in large scale 

electricity production», ελληνικό τίτλο «Συνεργασία για την ανάπτυξη προηγµένων 

τεχνολογιών προ-ξήρανσης λιγνίτη, για υψηλής απόδοσης και χαµηλού περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος λιγνιτικές µονάδες» και αριθµό συµβολαίου έργου  GER_2597, προσκαλεί τους 

ενδιαφερόµενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόµενη 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δύο (2) θέσεις συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν 

µε σύµβαση ανάθεσης έργου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών µε δυνατότητα παράτασης µέχρι 

τη λήξη του έργου: 

 

ΚΩ∆ Ειδικότητα Αντικείµενο 
Αριθµός 

θέσεων 
∆ιάρκεια 

88Ε 
Μηχανολόγος 

Μηχανικός 

Αριθµητική προσοµοίωση λεβήτων κονιοποιηµένου 

καυσίµου µε ταυτόχρονη χρήση ξηρού λιγνίτη 
1 6 µήνες 

89Ε 
Μηχανολόγος 

Μηχανικός 

Ανάλυση, µοντελοποίηση και διαστασιολόγηση µονάδας 

προξήρανσης  για την τροφοδοσία ξηρού λιγνίτη σε 

σταθµούς κονιοποιηµένου καυσίµου 

1 6 µήνες 

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση µε κωδικό 88E θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

1. ∆ίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. 

2. Καλή γνώση πακέτων υπολογιστικής ρευστοµηχανικής και ιδιαίτερα του ANSYS/Fluent 

3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση µε κωδικό 89E θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

1. ∆ίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. 

2. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε ζητήµατα τροφοδοσίας/αποθήκευσης εναλλακτικών 

καυσίµων σε µονάδες κονιοποιηµένου καυσίµου 

3.    Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν (και για τις δύο θέσεις):  

1. Αίτηση 

2. Λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα 

3. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) 

4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαµόρφωση 

γνώµης για την καταλληλότητά του 

 

Θα δοθεί προτεραιότητα στους υποψηφίους που έχουν προηγούµενη εµπειρία εργασίας ή εξειδίκευση 

στο αντίστοιχο αντικείµενο της κάθε θέσης. Ιδιαίτερα για την πλήρωση της πρώτης θέσης, 

δηµοσιεύσεις στο αντικείµενο της υπολογιστικής ρευστοµηχανικής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια 

κρίνεται ότι είναι απαραίτητες. 

Οι ενδιαφερόµενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται 

επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των δικαιολογητικών 

στην παρακάτω διεύθυνση : 

EKETA / I∆ΕΠ 

4
o
 χλµ. Πτολεµαΐδας – Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου (Κουρί) 

T.Θ. 95, 502 00 Πτολεµαΐδα 
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Πληροφορίες : κα Σοφία Κούτσιανου (Τηλ. 2463055300 – Fax 2463055301) 

 

Η αποστολή βιογραφικών και δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και µε e-mail στη διεύθυνση : 

isfta@lignite.gr 

 

Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 14η Φεβρουαρίου 2014. 

 

 

 

 

Καθ. Εµµανουήλ Κακαράς 

∆ιευθυντής Ι∆ΕΠ 


