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Αρ. Πρωτοκόλλου : 3650              Πτολεμαΐδα, 14 Δεκεμβρίου 2015 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού έργου «Enhanced Coal Exploitation through UCG Implementation in 
European Lignite Mines (COAL2GAS)» 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 διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

304Ε 

Χημικός 

μηχανικός  ή 

Μηχανικός 
πετρελαίων  

Σχεδιασμός γεωτρήσεων υπόγειας 
αεριοποίησης του άνθρακα. Αξιολόγηση 

 τών περιβαλλοντικών κινδύνων και της 
τσιμεντοποίησης κατά τη διάρκεια της 

εγκατάλειψης των γεωτρήσεων. 

 
Αξιολόγηση των Θερμικο-υδρο-μηχανικών 

και χημικών επιπτώσεων της υπόγειας 
αεριοποίησης του άνθρακα στα 

πετρώματα. 

1 6 μήνες 

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

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Χημικού μηχανικού ή μηχανικού πετρελαίων 
2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στον τομέα της ενέργειας 
3. Εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, μηχανική, συντήρηση και ασφάλεια γεωτρήσεων  
4. Εργασιακή εμπειρία στον τομέα στερεών καυσίμων και συγκεκριμένα στην ανάλυση 

χημικών αναλύσεων στερεών και ορυκτων υλών, δειγμάτων γεωτρήσεων, όπως 
επίσης και γεωχημικών παραμέτρων εκμετάλλευσης ορυχείων. 

5. Εργασιακή εμπειρία στον τομέα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων  
σχετιζόμενα με την παραγωγή ενέργειας. 

6. Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
7. Γνώσεις εξειδικευμένων γεωλογικών λογισμικών πακέτων στην τεχνική της 

προσομοίωσης (C++, FORTRAN) 
 
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. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 
δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση : 

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ 
4ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσάκειου Νοσοκομείου (Κουρί) 
Τ.Θ. 95, 502 00 Πτολεμαΐδα 

 
Πληροφορίες : κα Σοφία Κούτσιανου (Τηλ. 2463055300 – Fax 2463055301) 
 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση 
koutsianou@lignite.gr 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 29η Δεκεμβρίου 
2015. 
 

Για το ΙΔΕΠ 
 

Καθ. Εμμ. Κακαράς 
Διευθυντής 
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