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Αρ. Πρωτοκόλλου : 3095 / 31.7.2014 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Ινστιτούτο ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου «EVALUATION OF CATALYSTS FOR BIOMASS 
CATALYTIC PYROLYSIS PROCESS. PROCESS OPTIMIZATION AND BIOOIL 
UPGRADING» 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 έργου διάρκειας 
έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου. 
 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Ειδικότητα 
 
Αντικείμενο 

Αριθμός 

Θέσεων 

 

Διάρκεια 

126Ε Μηχανικός 
Διαχείρισης 

Ενεργειακών Πόρων 

Καταλυτική 
Πυρόλυση 
Βιομάζας  

1 6 μήνες 
 

 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
1. Δίπλωμα Α.Ε.Ι. Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
4. Βιομηχανική ή Εργαστηριακή Εμπειρία  

 
Επιθυμητά προσόντα:  

Εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε ερευνητικά προγράμματα στα 
ακόλουθα αντικείμενα: 

- Θερμική και Καταλυτική Πυρόλυση Βιομάζας 
- Αξιολόγηση καταλυτικών υλικών σε εργαστηριακής κλίμακας μονάδες 
- Χαρακτηρισμός τροφοδοσιών βιομάζας και προϊόντων πυρόλυσης (π.χ. βιο-

ελαίου) 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
2. Αντίγραφα 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,   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 20η  
Αυγούστου 2014. 
     Για το ΙΔΕΠ 
      

Καθ. Εμμανουήλ Κακαράς 
     Διευθυντής 


