
 

 

 
Θέρμη, 15.12.2015 

   Αρ. Πρωτοκόλλου : 3668/15.12.2015 
 
 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου "CPERI/CERTH-SASOL COLLABORATION ZSMS BASED CATALYST TESTING FOR 
SASOL TECHNOLOGY LTD” με Κωδικό έργου PAR.010573, 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 τριών (3) μηνών, όπως 
περιγράφεται παρακάτω:  
 

Κωδικός 
Θέσης 

Ειδικότητα Αντικείμενο Αριθμός 
Θέσεων 

Διάρκεια 

319E Χημικός 
Μηχανικός 

Ειδικά πειράματα ρύπανσης 

(scaling) μεμβρανών κατά 

το διαχωρισμό συστατικών 

από υγρά με μεμβράνες. 

1 3 μήνες  

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

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Χημικών Μηχανικών   

2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών 

φύλλων, γ)υπηρεσιών διαδικτύου  

4. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε τεχνικά/επιστημονικά πεδία  

συναφή με το αντικείμενο του έργου  

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Εμπειρία στην λειτουργία πειραματικών διατάξεων συναφών με το αντικείμενο της 

θέσης 

2. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο της θέσης 

3. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικές με το αντικείμενο της θέσης 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
4. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα απαιτούμενα και τα επιθυμητά προσόντα και 

που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την 
καταλληλόλητα του. 



 

 

 
Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι 
απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. 
 
Η συνολική αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και της διάρκειας 
απασχόλησής τους μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 
δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση : 
 
ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ 
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης 
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Καθ.Α. Ι. Καράμπελας / κα. Καραστογιαννίδου Αυγή   
Τηλ. 2310 498181 / 182 
Fax. 2310 498189 
E-mail:  karabaj@cperi.certh.gr / chkaras@cperi.certh.gr 
 
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 31η Δεκεμβρίου 
2015. 

 
 
Για το ΙΔΕΠ 
 
 
 
Καθ. Εμμ. Κακαράς 
Διευθυντής 
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