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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ                : ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 
    Αγ. Παρασκευή :      08 - 03 - 2013 

 
Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η      Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

 
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά απασχόληση δύο (2) συνεργατών για τις 

ανάγκες του προγράµµατος/έργου «DESIREDROP – Σχεδιασµός και κατασκευή σταθερών 
υπερυδρόφοβων/φιλων επιφανειών και εφαρµογή αυτών στην υλοποίηση ‘έξυπνων’ µικρο-
ρευστονικών βαλβίδων» ΕΕ-1717 

 

 

Το Ινστιτούτο Προηγµένων Υλικών, Φυσικοχηµικών ∆ιεργασιών, Νανοτεχνολογίας και 
Μικροσυστηµάτων του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος / έργου 
«DESIREDROP– Σχεδιασµός και κατασκευή σταθερών υπερυδρόφοβων/φιλων επιφανειών και 
εφαρµογή αυτών στην υλοποίηση ‘έξυπνων’ µικρορευστονικών βαλβίδων» ΕΕ-1717 προσκαλεί τους 
ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών 
συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν µε σύµβαση µίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισµένου 
χρόνου, ως εξής: 

Αντικείµενο Θέσεων : 

1. Μία (1) θέση µεταδιδάκτορα ερευνητή, διπλωµατούχου πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών 
επιστηµών, για να εργαστεί στο θεµατικό πεδίο “θεωρητικός σχεδιασµός επιφανειών στη µικρο και 
νανοκλίµακα για την επίτευξη ευσταθούς υπεραµφιφοβικότητας”, για ένα (1) έτος µε δυνατότητα 
παράτασης της σύµβασης µέχρι 3 έτη. Απαιτούµενη εµπειρία σε: A) µέθοδο των ισοϋψών, B) 
υπολογισµούς τριχοειδούς υδροδυναµικής, Γ) προτυποποίηση επιφανειών µε τραχύτητα, και ∆) 
προσοµοίωση και προτυποποίηση πολλαπλών κλιµάκων.  
 

2. Μία (1) θέση µεταδιδάκτορα ερευνητή, διπλωµατούχου πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών 
επιστηµών, για να εργαστεί στο θεµατικό πεδίο “πειραµατική µελέτη ενεργοποίησης σταγόνων σε 
υπερυδρόφοβες επιφάνειες”, για ένα (1) έτος µε δυνατότητα παράτασης της σύµβασης µέχρι 3 έτη. 
Απαιτούµενη εµπειρία σε: Α) πειράµατα διεπιφανειακής µηχανικής: ηλεκτροδιαβροχή, µέτρηση σχήµατος 
υγρών διεπιφανειών, Β) αλληλεπίδραση υγρών και ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, Γ) επεξεργασία εικόνας 
σε πραγµατικό χρόνο, και ∆) σχεδιασµό και κατασκευή διατάξεων. 

 
Εργαστήριο στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η έρευνα: 
Τοµέας Ανάλυσης, Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ∆ιεργασιών και Συστηµάτων, Σχολή Χηµικών Μηχανικών 
ΕΜΠ  
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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Οι αιτήσεις, λεπτοµερή βιογραφικά σηµειώµατα και αντίγραφα τίτλων σπουδών πρέπει να υποβληθούν 
µέχρι 20-03-2013 στην ∆ρα Α. Τσερέπη (Ταχυδροµική διεύθυνση: Α. Τσερέπη, ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», 
Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, 15310, Αγία Παρασκευή), ή/και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
(atserepi@imel.demokritos.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆ρα Α. Τσερέπη,  
τηλ. 210 6503264, atserepi@imel.demokritos.gr, ή στον καθ. Α. Μπουντουβή, τηλ. 210 7723241, 
boudouvi@chemeng.ntua.gr. 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτηµένες στην ιστοσελίδα 
του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr                                          

                    

 


