
Θέρμη, 8 Ιανουαρίου 2015 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 3234/8.1.2015 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
ερευνητικού έργου «CPERI – Repsol YPF Collaboration Agreement, PAR010448» 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 οκτώ (8) μηνών με 
δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του έργου.  

 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Ειδικότητα 
 

Αντικείμενο 

Αριθμός 

Θέσεων 

 

Διάρκεια 

184E Τεχνολόγου 
πετρελαίου & 

φυσικού 
αερίου 

Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση 
ζεολιθικών καταλυτών κατά τη 

διεργασία Καταλυτικής Πυρόλυσης  

1 8 μήνες 
 

 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
1. Πτυχίο TEI Τεχνολόγου Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ή συναφούς αντικειμένου 
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στην αξιολόγηση 

καταλυτικών υλικών σε εργαστηριακές μονάδες μικρής κλίμακας 
4. Εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε ερευνητικά προγράμματα στο 

αντικείμενο των Μεθόδων χαρακτηρισμού καταλυτικών ιδιοτήτων (μέτρηση οξύτητας 
με την τεχνική FTIR κτλ) 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
2. Φωτοαντίγραφα πτυχίων 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 : κ. Τάνια Βαλασιάδου (Τηλ.: 2310498300 & 2310498302 –  Fax: 2310498380).  
 
Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση 

cperi@cperi.certh.gr  
 

mailto:cperi@cperi.certh.gr


Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 26 Ιανουαρίου 
2015 και ώρα 09:30 π.μ. 

 

     Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 
      

Εμμ. Κακαράς  
Διευθυντής 

 


