
Θέρμη, 14 Μαϊου 2014 
Αρ. Πρωτοκόλλου :3016/14.5.2014 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Ινστιτούτο ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης του ερευνητικού έργου «CPERI INTERCAT_SOxPROGRAM, Reduction 
of Sox emissions from the Fluid catalytic cracking (FCC) regenerator operating in 
partial burn modo», 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 σύμβασης ανάθεσης έργου 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών: 
 
Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια

105Ε ΧΗΜΙΚΟΣ Ή 
ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Μείωση αέριων ρύπων (SOx, 
NOx) από τα απαέρια αναγεννητή 

μονάδας FCC  

1 12 μήνες

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

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Χημικού ή Δίπλωμα (Α.Ε.Ι.) Χημικού Μηχανικού 
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών 
3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
4. Βιομηχανική ή Εργαστηριακή Εμπειρία  

Επιθυμητά προσόντα:  
Δωδεκάμηνη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα στα ακόλουθα αντικείμενα: 
- Ανάπτυξη Καταλυτικών Υλικών για μείωση αέριων ρύπων (ΝΟx, SOx) 
- Αξιολόγηση καταλυτικών υλικών σε εργαστηριακής κλίμακας μονάδες 
- Διερεύνηση μηχανισμού καταλυτικών υλικών με θερμοπρογραμματιζόμενες 

αναλυτικές τεχνικές χαρακτηρισμού (TPR, TPO, TPD) 
 
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 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,   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 29 Μαϊου 
2014. 
     Για το ΙΔΕΠ 
      

Καθ. Εμμανουήλ Κακαράς 
     Διευθυντής 


