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Αρ. Πρωτοκόλλου : 25147/05.11.2014 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο 
πλαίσιο του κοινοτικού ερευνητικού έργου με τίτλο  INNOVER-EAST «Building a more 
effective pathway leading from research to innovation through cooperation between 
the European Union and Eastern Partnership countries in the field of energy 
efficiency» του ΕΚΕΤΑ, 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 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

ΚΔ ΤΥ-
01 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
ή Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός  ή Χημικός 
Μηχανικός 

Συντήρηση ερευνητικού 
εξοπλισμού και 

υποδομών / Υποστήριξη 
Τεχνικών  Υπηρεσιών 

του ΕΚΕΤΑ  

1 12 μήνες 

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

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού  ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Χημικού Μηχανικού. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ΤΕΕ  
3. Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 

βιομηχανικών μονάδων/εγκαταστάσεων ή ερευνητικών υποδομών 
4. Γνώση προγραμμάτων CAD 
5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές. 
 
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. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 
4. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 
5. 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  
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης 
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

 



Πληροφορίες : κα. Μεταλλινού (Τηλ. 2310498210 –  Fax 2310 498 110) 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διευθύνση 
certh@certh.gr 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 
20.11.2014. 
 

Για το EKETA 
 
 

A. Γ. Κωνσταντόπουλος 
Διευθυντής ΚΔ και Πρόεδρος του ΔΣ 

 
 

………………………………… 
 


