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Αρ. Πρωτοκόλλου :2977/6.3.2014 

 
 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (Ι∆ΕΠ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράµµατος «Αποθήκευση και µεταφορά 
ενέργειας µέσω του ηλιακά υποβοηθούµενου θερµοχηµικού κύκλου 
CaO/CaCO3», της Πράξης «∆ιµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερµανίας  2013-
2015» που εντάσσεται στη ∆ράση Εθνικής Εµβέλειας «∆ιµερείς, Πολυµερείς και 
Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες», 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 
έργου διάρκειας 12 µηνών, µε δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου 
(31/10/2015): 
 
Κωδικός 
Θέσης 

 
 Ειδικότητα 

 
Αντικείµενο 

Αριθµός 
Θέσεων 

 
∆ιάρκεια 

95Ε Χηµικός 
Μηχανικός 

• Καθορισµός προκαταρκτικών 
απαιτήσεων υλικών & 
µορφοποιήσεών τους καθώς και 
απαιτήσεων αντιδραστήρων 
συµβατών µε ηλιοθερµοχηµικές 
διεργασίες 
• Σύνθεση, µορφοποίηση και 
χαρακτηρισµός υλικών µε βάση το 
οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
• Σχεδιασµός & ανάπτυξη 
αντιδραστήρων, συµβατών µε 
µονάδες συγκεντρωµένης ηλιακής 
ακτινοβολίας για εφαρµογές 
αποθήκευσης ενέργειας 

1 12 µήνες  

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

1. ∆ίπλωµα Α.Ε.Ι. Χηµικού Μηχανικού 
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
3. Εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών στη σύνθεση/µορφοποίηση υλικών και 

αξιολόγησή τους σε κατάλληλες πειραµατικές διατάξεις καθώς και την 
επεξεργασία δεδοµένων από χαρακτηρισµούς τους (π.χ. αναλύσεις TGA, SEM, 
XRD, BET) 

4. Πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

 
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιµηθούν επίσης τα ακόλουθα προσόντα (δίχως η µη 
εκπλήρωση ενός ή περισσοτέρων από αυτά να αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού των 
υποψηφίων): 
 

1. Αποδεδειγµένη εργαστηριακή/πειραµατική εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε 
συναφή απασχόληση µε το αντικείµενο του έργου (αποθήκευση ενέργειας µε 
χρήση θερµοχηµικών κύκλων) 



2.  Μεταπτυχιακό ή δευτερεύον πτυχίο (minor degree) στον τοµέα των Υλικών. 
3.  Καλή γνώση του προσοµοιωτή χηµικών διεργασιών Aspen/Aspen Plus  

 
 
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. 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∆ΕΠ 
6ο χλµ. Χαριλάου - Θέρµης 
570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες : κ. Αχίλλα (Τηλ. 2310498112 –  Fax 2310 498 130 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και µε e-mail στις διευθύνσεις 
cperi@cperi.certh.gr 
 
Η ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 
21.3.2014. 
 

Για το Ι∆ΕΠ 
 
 

Ε. Κακαράς 
∆ιευθυντής 

 
 

 


