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Αρ. Πρωτοκόλλου : A.6090                                           Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013 

         
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι∆ΕΠ) του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά̟τυξης (ΕΚΕΤΑ), στα ̟λαίσια υλο̟οίησης του 
ερευνητικού ̟ρογράµµατος  «Management of mine water discharges to mitigate 

environmental risks for post-mining period (MANAGER)» ̟ροσκαλεί τους 
ενδιαφερόµενους ̟ου διαθέτουν τα α̟αραίτητα ̟ροσόντα να υ̟οβάλουν αίτηση, 
συνοδευόµενη α̟ό τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά, για µία (1) θέση συνεργάτη, ο ο̟οίος θα 
α̟ασχοληθεί µε σύµβαση ανάθεσης έργου για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους µε 
δυνατότητα ̟αράτασης µέχρι τη λήξη του έργου: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

Ειδικότητα Αντικείµενο 
Αριθµός 
Θέσεων 

∆ιάρκεια 

1 Χηµικός 
Μηχανικός 
ή Χηµικός ή 
Γεωλόγος 

Γνώσεις τεχνολογίας και 
χαρακτηρισµού στερεών καυσίµων,  
ανοργάνων υλικών και θεµελιωδών 
̟ροσρόφησης και α̟ορρόφησης 

1 12 µήνες 

 
Οι υ̟οψήφιοι για τις ̟αρα̟άνω θέσεις θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν τα κάτωθι ̟ροσόντα: 
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι.  
2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
3. Εµ̟ειρία στη χρήση SEM, XRD, ̟οροσιµέτρου 
4. Α̟οδειγµένη εµ̟ειρία γρα̟τής ε̟ιστηµονικής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων α̟ό τη 

χρήση των οργάνων αυτών, κατά ̟ροτίµηση µέσω δηµοσιεύσεων σε αναγνωρισµένα 
διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά.   

 
Α̟αραίτητα δικαιολογητικά ̟ου ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν: 
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
2. Λε̟τοµερές βιογραφικό σηµείωµα 
3. ∆ήλωση Ερευνητικού Ενδιαφέροντος (Research Statement) (κατά ̟ροτίµηση στην 

αγγλική γλώσσα) (µέχρι 3 σελίδες) 
4. Κάθε άλλο στοιχείο ̟ου κατά την κρίση του υ̟οψηφίου θα βοηθήσει στη διαµόρφωση 

γνώµης για την καταλληλότητά του  
 
Οι ενδιαφερόµενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε ̟ερί̟τωση ̟ου κριθεί ότι 
α̟αιτούνται ε̟ι̟λέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. 
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθύνονται για ̟ληροφορίες και για α̟οστολή των 
δικαιολογητικών στην ̟αρακάτω διεύθυνση : 
ΕΚΕΤΑ / Ι∆ΕΠ 
Αιγιαλείας 52 
151 25 Μαρούσι, Αθήνα 
Πληροφορίες : κα. Α. ∆ιάφα (Τηλ. 211 1069500–  Fax 211 1069501) 
Η α̟οστολή δικαιολογητικών µ̟ορεί να γίνει και µε e-mail στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
diafa@certh.gr 
Η ηµεροµηνία λήξης ̟αραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 15η Νοεµβρίου 
2013. 
                      Για το Ι∆ΕΠ, 
 
 

Καθ. Εµµ. Κακαράς 
∆ιευθυντής  


