
Θέρµη, 2 Οκτωβρίου 2013 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 2905/2.10.2013 

 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Ινστιτούτο ΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ι∆ΕΠ) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
ερευνητικού προγράµµατος «BIOBOOST» προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, για µία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργαζόµενου Ερευνητή για την 
εκπόνηση µεταδιδακτορικής µελέτης, ο οποίος θα απασχοληθεί µε σύµβαση ανάθεσης έργου 
για 9 µήνες µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι το τέλος του προγράµµατος. 

 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείµενο 

Αριθµός 
Θέσεων 

 
∆ιάρκεια 

72E ΧΗΜΙΚΟΣ Ή 
ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ανάπτυξη Μεσοπορωδών 
ζεολιθικών καταλυτών 

για τη διεργασία 
Καταλυτικής Πυρόλυσης 

Βιοµάζας  

1 9 µήνες 
 

 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Χηµικού ή ∆ίπλωµα Χηµικού Μηχανικού 
2. ∆ιδακτορικό τίτλο  
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσηµης γλώσσας της Ε.Ε. (Γαλλικά, Γερµανικά, 

Ισπανικά) 
4. Βιοµηχανική ή Εργαστηριακή Εµπειρία  

 
Επιθυµητά προσόντα:  

1. Αντικείµενο διδακτορικής διατριβής: Οργανική Χηµεία, Χηµική Τεχνολογία, Κατάλυση 
και Εφαρµογές της, Κατάλυση & Προστασία Περιβάλλοντος  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
2. Φωτοαντίγραφα 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.∆.Ε.Π. 
6ο χλµ. Χαριλάου – Θέρµης,  
570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 
 
Πληροφορίες : κ. Τάνια Βαλασιάδου (Τηλ.: 2310498300 & 2310498302 –  Fax: 2310498380).  
 
Η αποστολή δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και µε e-mail στη διεύθυνση  
cperi@cperi.certh.gr 



 
Ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών: 18 Οκτωβρίου 2013. 
 

     Για το Ι∆ΕΠ 
      

Εµµ. Κακαράς  
∆ιευθυντής 


