
Θέρμη, 10 Ιουλίου 2015 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 3468/10. 7.2015 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
ερευνητικού έργου «METSO POWER OY» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης 
έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος 
του έργου.  

 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

250Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & 
ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 

Καταλυτική πυρόλυση  
βιομάζας για 
παραγωγή 

βιοκαυσίμων  

1 4 μήνες 
 

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι 
προσόντα: 

1. Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

2. Μεταπτυχιακός φοιτητής σε συναφή του πτυχίου του ειδικότητα  

3. Εμπειρία στη χρήση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων ή εργαστηριακών μονάδων 

πιλοτικής κλίμακας για την παραγωγή καυσίμων – βιοκαυσίμων μέσω καταλυτικής 

πυρόλυσης βιομάζας 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να είναι ήδη εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
ΑΕΙ/ΤΕΙ ως μεταπτυχιακός φοιτητής σε συναφή του πτυχίου του ειδικότητα. 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας 
3. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 
4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση 

γνώμης για την καταλληλότητά του  
 
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 : 
 
ΕΚΕΤΑ / Ι.Δ.Ε.Π. 
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης  
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
 
Πληροφορίες : κα Βακλά Σταυρούλα (Τηλ.: 2310498302 & 2310498300 –  Fax: 2310498380). 
 
 



 
 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση  
cperi@cperi.certh.gr  
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 27η Ιουλίου 2015 
 
     Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 
      
 
 
 

Καθ. Εμμ. Κακαράς  
Διευθυντής 
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