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Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2013 
Αρ. πρωτ.:  A.6113 
 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Το Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “Cost efficient 

biomass boiler systems with maximum annual efficiency and lowest emissions” µε ακρωνύµιο 

“BioMaxEff” και ενάριθµο κωδικό έργου ENER/FP7EN/268217 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 χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών (4) µηνών. 

 

ΚΩ∆ Ειδικότητα Αντικείµενο 
Αριθµός 
θέσεων 

∆ιάρκεια 

1 
Μηχανολόγος 

Μηχανικός 

Πραγµατοποίηση εργαστηριακών δοκιµών 
ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας καυσαερίων 

λεβήτων ζεστού νερού µε καύσιµο βιοµάζα 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 303-5 

1 4 µήνες 

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα : 
 
1. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 
2. Πρότερη εµπειρία εργαστηριακών δοκιµών (ενεργειακή απόδοση και ποιότητα 

καυσαερίων) λεβήτων ζεστού νερού µε καύσιµο βιοµάζα σύµφωνα µε το πρότυπο EN 
303-5. 

3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:  
 
1. Αίτηση 
2. Λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα 
3. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) 
4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαµόρφωση 

γνώµης για την καταλληλότητά του 
 
Θα δοθεί προτεραιότητα στους υποψηφίους που έχουν προηγούµενη εµπειρία εργασίας ή 
εξειδίκευση στο αντικείµενο της θέσης. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 
δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση : 
 
ΕΚΕΤΑ / Ι∆ΕΠ 
4ο χλµ. Πτολεµαΐδας – Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου (Κουρί) 
Τ.Θ. 95, 502 00 Πτολεµαΐδα 
 
Πληροφορίες : κα Σοφία Κούτσιανου (Τηλ. 2463055300 – Fax 2463055301) 
Η αποστολή βιογραφικών µπορεί να γίνει και µε e-mail στη διεύθυνση isfta@lignite.gr 
Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 16.12.2013 
  
 
 Καθ. Εµµανουήλ Κακαράς 
 ∆ιευθυντής Ι∆ΕΠ 


