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Αρ. Πρωτοκόλλου : 3383          Αθήνα, 21 Μαΐου 2015 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού έργου «Research and Civil Society Dialogue towards a low-carbon 
society – R&Dialogue"» 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 διάρκειας πέντε 
(5) μηνών: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

223Ε 
Γεωλόγος 

Πετρελαίων 

Εκπόνηση μελέτης για τη θέση νέων 
τεχνολογιών (π.χ. CCS) κατά τη μετάβαση 

σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, μέσω του διαλόγου 

1 5 μήνες 

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

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Γεωλόγου Πετρελαίων  
2. Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης του 

CO2 
3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στον τομέα των τεχνολογιών 

δέσμευσης και αποθήκευσης του CO2 και της ενέργειας 
4. Εμπειρία στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης του περιβάλλοντος 
5. Γνώση των διεθνών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών νόμων 
6. Άριστη Γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας 

 
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. 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 / ΙΔΕΠ 
Αιγιαλείας 52 
15125 Μαρούσι 

Πληροφορίες : κ. Α. Διάφα (Τηλ. 211 1069533 –  Fax 211 1069501) 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση diafa@certh.gr 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 5η Ιουνίου 2015. 
 

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 
Καθ. Εμμ. Κακαράς 

Διευθυντής 
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