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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσιο εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού 

ερευνητικού έργου «InDeal: Innovative Technology for District Heating and 

Cooling» 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 έξι (6) μήνες, με 
δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤΕΘ στην Αθήνα: 

 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Ειδικότητα 

 

Αντικείμενο 

Αριθμός 

Θέσεων 

 

Διάρκεια 

333 Χημικός  Νανοϋλικά 1 6 μήνες 

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να 

τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα: 
1. Πτυχίο  ΑΕΙ Χημικού 

2. Διδακτορικό τίτλο στον τομέα των Χημικών Επιστημών 

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
4. Εμπειρία επί των παρακάτω αντικειμένων: 

 ανάπτυξη των νανοϋλικών και νανοδομών 

 χαρακτηρισμός ιδιοτήτων των  υλικών - οπτικές μεθόδοι χαρακτηρισμού 

(ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, οπτική μικροσκοπία), θερμική ανάλυση 
(θερμική αγωγιμότητα), μηχανικές ιδιότητες του χαρακτηρισμού (τραχύτητα, 

συντελεστής τριβής) 
 τεχνική ερμηνεία των εφαρμοζόμενων πρότυπων προδιαγραφών,  καθορισμός 

της μεθόδου και του απαιτούμενου βαθμού ελέγχου ποιότητας των μεθόδων 

μετρήσεων 

5. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια 
6. Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών  σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά 

Ινστιτούτα στο εξωτερικό ή το εσωτερικό και σε ερευνητική, τεχνική και διοικητική 
υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και στη συγγραφή 

παραδοτέων. 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
4. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) 

5. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα απαιτούμενα προσόντα και 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 επιλεχθέντες υποψήφιοι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν με δήλωσή 

τους προς το Ινστιτούτο να δηλώσουν εάν έχουν συζυγικό ή συγγενικό δεσμό (εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας) με οποιονδήποτε εργαζόμενο του ΕΚΕΤΑ, προσδιορίζοντας τη συζυγική ή 



συγγενική σχέση καθώς επίσης και το πρόσωπο με το οποίο συνδέονται με συζυγικό ή 

συγγενικό δεσμό. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 
δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

ΕΚΕΤΑ /ΙΕΤΕΘ   
Δημητριάδος 95 & Π. Μελά  

ΤΚ 38333, Βόλος 
 

Πληροφορίες : κα Χατζηδήμου Όλγα (Τηλ. 24210 96744 –  Fax: 24210 96750) 
 

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

ohadjidim@ireteth.certh.gr 
 

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 26-01-2017. 
 

    Για το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 

 
 

                                                                                   Δρ Διονύσιος Μπόχτης 
Διευθυντής  
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