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Το «JobFair», η ημέρα καριέρας που φέρνει πιο 
κοντά τους νέους στην αγορά εργασίας, διοργα-
νώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τους 
φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
στην «Τεχνόπολη» Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα «Νί-
κος Γκάτσος», (Κτίριο «Δ12», Πειραιώς 100, Γκάζι) 
με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διεξα-
γωγή της εκδήλωσης, με 1.300 συμμετέχοντες 

και 35 εταιρείες, οι φετινές προσδοκίες είναι 
ακόμα μεγαλύτερες.  Στις 30 Μαΐου πάνω από 30 
εταιρείες του τεχνολογικού χώρου θα περιμένουν 
τους νέους από τις 10 π.μ έως τις 6 μ.μ. σε μια 
προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
και της προώθησης νέων ιδεών.

Η εκδήλωση, που αποτελεί μία καθαρά φοιτητική, 
μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, δίνει την ευκαιρία 
στους φοιτητές, αλλά και στους αποφοίτους,  να 
εξελίξουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες 
και παράλληλα να θέσουν πιο καθορισμένους 

Όπως είναι αντιληπτό από τους όλους τους διπλωματούχους μηχα-
νικούς οι θέσεις εργασίας στη χώρα μας γίνονται πλέον όλο και πιο 
δυσεύρετες, λόγω της καθίζησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας 
και των αντιαναπτυξιακών μέτρων των μνημονίων.

Ωστόσο το ίδιο δεν συμβαίνει, προς το παρόν, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Αγγλία και η Γαλλία, 
όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση για διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, κυρίως στον ιδιωτικό 
τομέα, και μάλιστα με ικανοποιητικούς μισθούς που κατά βάση ανταποκρίνονται στην επαγγελματική και 
επιστημονική τους κατάρτιση.
Ενδεικτικά μερικές από τις θέσεις αυτές, που μπορούν να διεκδικήσουν και οι Έλληνες μηχανικοί, «αλιεύ-
σαμε» από το διαδίκτυο και  παραθέτουμε στην επόμενη σελίδα.

επαγγελματικούς στόχους. Από την άλλη δίνεται η 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή 
με νέα άτομα που έχουν ιδέες και διάθεση για 
επαγγελματική ανέλιξη.

Στα πλαίσια του Jobfair, λίγες μέρες πριν την 
εκδήλωση, θα πραγματοποιηθούν trainings για 
συγγραφή βιογραφικού και συμβουλές για επιτυ-
χημένες συνεντεύξεις, ώστε οι συμμετέχοντες να 
είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την ημέρα 
της εκδήλωσης.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών στο 
site www.job-fair.gr ή στη σελίδα του JoFair στο 
facebook.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τους φοιτητικούς 
οργανισμούς EESTEC και IEEE υπό την αιγίδα του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Για αγγελίες απευθυνθείτε 
στην Τράπεζα Πληροφοριών 
ΤΕΕ: jobs@tee.gr  
& τηλ: 210-3671112
Για πλήρη ενημέρωση για 
προσφορά εργασίας, μελέτες 
και έργα μπείτε  
στην ιστοσελίδα του  
ΤΕΕ: www.tee.gr
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ΕΜΠ: Προκήρυξη 
επτά θέσεων ΔΕΠ για 
μηχανικούς

Προοπτική για νέες 
θέσεις εργασίας από  
το Πρόγραμμα  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΘ: Θέσεις Ερευ-
νητών & Μanager σ’ 
ερευνητικά προγράμ-
ματα 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ζητού-
νται Μηχανικοί Μεταλ-
λείων - Μεταλλουργοί

Στις 30 Μαΐου πάνω από 30 εταιρείες του τεχνο-
λογικού χώρου θα περιμένουν τους νέους μη-
χανικούς από τις 10 π.μ έως τις 6 μ.μ. στο Γκάζι 
για να θέσουν καθορισμένους επαγγελματικούς 
στόχους. 

Μεγάλη ζήτηση για μηχανικούς  
όλων των ειδικοτήτων

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ

Το «Job Fair Athens 2012» στις 30 Μαΐου 
στο Γκάζι



Μπορεί στην Ελλάδα οι 
θέσεις για μηχανικούς όλων 

των ειδικοτήτων να σπανίζουν, 
λόγω της οικονομικής κρίσης 

και της αντιαναπτυξιακής 
πολιτικής των μνημονίων που 

εφαρμόζεται, ωστόσο στην 
Αγγλία και τη Γαλλία, εξακο-

λουθεί να υπάρχει ζήτηση 
στους τομείς των κατασκευών 

οικιών και διάφορων έργων 
υποδομής, όπως τα οδικά και 

άλλα μεγάλα τεχνικά έργα.
Μάλιστα οι αμοιβές που 
προσφέρονται, όπως θα 

δούμε παρακάτω σε ορισμένα 
παραδείγματα που βρήκαμε 
ψάχνοντας τις αγγελίες στο 

διαδίκτυο, είναι αρκετά καλές 
και ανταποκρίνονται στην 

επαγγελματική και επιστημο-
νική επάρκεια των Ελλήνων 

μηχανικών. 
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ΑΓΓΛΙΑ
  ΘΕΣΗ: BIM Manager
ΤΟΠΟΣ: Λονδίνο

ΜΙΣΘΟΣ: 45-50.000 λίρες Αγγλίας ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, γνώση 
Building Information Modeling (BIM) και διοικητικές 
ικανότητες.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Blayze Group

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Μέσω της ιστοσελίδας: http://www.
careerstructure.com/jobSearch/jobDetails.aspx?jobld=
53551073&Keywords=&jobType1=557,565 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 53551073

  ΘΕΣΗ: 3D Visualiser
ΤΟΠΟΣ: Nottingham

ΜΙΣΘΟΣ: 15-20.000 λίρες Αγγλίας ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό, 
εξοικείωση στη χρήση 3D απεικονίσεων και photoshop

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Hays Construction and Property

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Μέσω της ιστοσελίδας: http://www.
careerstructure.com/jobSearch/jobDetails.aspx?jobld=
53556558&Keywords=&jobType1=565  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 53556558 

  ΘΕΣΗ: Architectural Technician
ΤΟΠΟΣ: Bracknell

ΜΙΣΘΟΣ: 25-30.000 λίρες Αγγλίας ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Καλή γνώση AutoCAD και σχετική 
εμπειρία.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Μέσω της ιστοσελίδας: http://www.hays.
co.uk/job-search/JOB_941184?rowNumber=9&&cont
entType=job_category=hays%3aCPArchitecture&Res
ultsPerPage=10&SortField=Score&SortOrder=Desc&is
Fuzzy=true 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1650521

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: τηλ.: 00441189587733 

  ΘΕΣΗ: Architect/Design Manager
ΤΟΠΟΣ: Stafford

ΜΙΣΘΟΣ: 17 – 20.000 λίρες Αγγλίας ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Πτυχίο Αρχιτεκτονικής

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εργοδότη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: τηλ.: 00441782289485 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1659909

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.hays.co.uk 

  ΘΕΣΗ: Assistant Architect
ΤΟΠΟΣ: Hampsire

ΜΙΣΘΟΣ: 16.000 λίρες Αγγλίας ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, γνώση 
Abode. Photoshop, Sketchup

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Μέσω της ιστοσελίδας: http://www.hays.
co.uk/job-search/JOB_942381?rowNumber=16&&con
tentType=jobs&job_category=hays%3aCRArchitecture

&ResultsPerPage=10&SortField=Score&SortOrder=De
sc&isFuzzy=true 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 00442380639036  

  ΘΕΣΗ: Civil Engineer
ΤΟΠΟΣ: Scotland

ΜΙΣΘΟΣ: 27-32.000 λίρες Αγγλίας ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Πτυχίο πολιτικού Μηχανικού

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Andrew Cowie Construction

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Αποστολή επιστολής βιογραφικού στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: sarah@andrewcowieconstruction.
co.uk 
 

  ΘΕΣΗ: Setting Out Engineer
ΤΟΠΟΣ: Wales

ΜΙΣΘΟΣ: 16-17.000 λίρες Αγγλίας ετησίως (για 45 
ώρες τη βδομάδα)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Πτυχίο πολιτικού Μηχανικού

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Integra People Ltd

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον 
εργοδότη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: τηλ.: 00441925838600. 

 

ΓΑΛΛΙΑ
  ΘΕΣΗ: Architecte
ΤΟΠΟΣ: Sarthe

ΜΙΣΘΟΣ: 35-40.000 ευρώ ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Δεν είναι απαραίτητη η εργασιακή 
εμπειρία.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Hays Ouest-Mlle Poirier Lise

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: tours@hays.fr 

  ΘΕΣΗ: Architecte
ΤΟΠΟΣ: Momtigny en Gohelle

ΜΙΣΘΟΣ: 1.820 ευρώ μηνιαίως

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Δεν είναι απαραίτητη η εργασιακή 
εμπειρία.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: 3A Architecture-Mme Ferrere Benedicte

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: benedicte.ferrere@a-i-p.fr 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: tours@hays.fr 

  ΘΕΣΗ: Architecte
ΤΟΠΟΣ: Lile de France

ΜΙΣΘΟΣ: 1.500 – 2.000 ευρώ μηνιαίως

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Εργασιακή πείρα έως δύο έτη

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Giorgio Armani Retail S.R.L.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: recruitment@giorgioarmani.fr (έως 1-6-2012)

ΑΓΓΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Νίκος Πέρπερας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Φρόσω Καβαλάρη
Γεώργιος Π. Καραλής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Θέσεις Μηχανικών με  ικανοποιητικές αμοιβές
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Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Μηχανικοί Μεταλλείων – 
Μεταλλουργοί  
στη Γερμανία

Από βιομηχανική εταιρεία ζη-
τούνται για μόνιμη εργασία στη 
Γερμανία:
•  Μηχανικοί Μεταλλείων - 

Μεταλλουργοί με εμπειρία στη 
μεταλλογραφία για τον εργα-
στηριακό έλεγχο ποιότητας.

Απαιτείται:
  Πτυχίο Μηχανικού Μεταλλεί-

ων- Μεταλλουργός
  Προϋπηρεσία σε βιομηχανία
  Πολύ καλή γνώση γερμανικών.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι 
να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην διεύθυνση 
m.tsoukis@web.de.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Από 6 έως 7  Ιουνίου 2012 διοργανώνεται στη Φιλιππού-
πολη (Plovdiv) από το Bulgaria Economic Forum (www.
biforum.org) και σε συνεργασία με τοπικές επιχειρη-
ματικές ενώσεις το 5ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ 
«Μαρίτσα», μια εκδήλωση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον και για τις ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις, καθώς 
παρέχει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να 
αξιοποιήσουν για την εξωστρέφεια του δυναμικού τους. 
Το Φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα του Περιφερειακού 
Κυβερνήτη Φιλιππούπολης, κ. Zdravko Dimitrov και θα 
λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Έκθε-
σης Φιλιππούπολης. Αναμένεται η συμμετοχή βουλγα-
ρικών επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών ιδρύματων, 
επιχειρηματικών ενώσεων, καθώς και εκπροσώπων της 
βουλγαρικής πολιτικής ηγεσίας και των τοπικών αρχών 
Φιλιππούπολης, Σόφιας, Στάρα Ζαγκόρα, Χάσκοβο, 
Κάρτζαλι, Πάζαρτζικ και  Σμόλυαν.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές οι βασικές θεματικές 
στις οποίες θα είναι Φόρουμ είναι:

  Περιφερειακή ανάπτυξη της Νοτιοκεντρικής Βουλγα-
ρίας, projects και ευκαιρίες κατά την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020.

  Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, νομικό 
πλαίσιο, βέλτιστες πρακτικές και ευκαιρίες, εναλλα-

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, αναμένει ότι θα έχει στη 
διάθεσή του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ένα 
αρκετά περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων 
βάσει του Π.Δ. 407/80.

Στις θέσεις αυτές μπορούν να προσληφθούν κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, με γνωστικό αντικείμενο 
το οποίο θα τους δίνει την δυνατότητα να διδάξουν 
στους φοιτητές του Τμήματος μαθήματα Επιστήμης 
Υλικών, Χημείας, Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, 
Η/Υ. Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 54 του 
Ν.3653/2008 (ΦΕΚ 49/21-03-2008) μπορούν να αιτη-

θούν και άτομα που έχουν εξαντλήσει την τριετία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση 
(προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Υλικών).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο 
μέχρι τις 15/06/12 ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Κτίριο Φυσικού Βούτες

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τ.Θ. 2208

710 03 Ηράκλειο Υπόψη κας Σκουραδάκη Αιμιλία

κτικές πηγές χρηματοδότησης, έργα υποδομής.

  Ενεργειακή επάρκεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, 
επενδύσεις σε καινοτόμoυς κλάδους.

 Επιχειρηματικές ευκαιρίες σε δήμους.

  Γεωργία, τρόφιμα και μεταποίηση - Projects και 
προοπτικές, clusters. 

 Τουρισμός – Καινούργιες προοπτικές. 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμε-
τοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται 
την ιστοσελίδα http://www.forum-maritsa.org, καθώς 
επίσης και να επικοινωνούν απευθείας με τους διοργα-
νωτές:

Bulgaria Economic Forum:
Mr George Tabakov, Chairman 

g.tabakov@biforum.org 

Ms Christina Dimitrova, Programme & Sponsors

Ε-mail: chris@biforum.org 

Ms Daniela Balareva, Logistics & Registration

Ε-mail: registration@biforum.org 

86, Vitosha Blvd, 1463 Sofia, Bulgaria

Tηλ.: +359 (0) 2 951 52 59, +359 (0) 2 951 6810 

Fax: +359 (0) 2 953 29 24

Πρόσκληση για διδάσκοντες στο Τμήμα  
Τεχνολογίας Υλικών

Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ “Μαρίτσα”  
στις 6-7 Ιουνίου 2012

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Η ανεργία έφτασε το 10,9% τον Μάρτιο

Στο υψηλότερο ποσοστό του από το 1999 όταν και 
εισήχθη το ενιαίο νόμισμα, έφτασε η ανεργία στην 
ευρωζώνη το Μάρτιο, όταν και διαμορφώθηκε στο 
10,9%, έναντι του 10,8% που ήταν ένα μήνα νωρίτερα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε Eurostat. 
Μάλιστα, τα στοιχεία είναι ανησυχητικά, καθώς μέσα 
σε ένα χρόνο, από το Μάρτιο του 2011, η ανεργία στην 
ευρωζώνη ανέβηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, από το 
9,9%. Για τη χώρα μας τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν, 
ότι έχουμε βιώσει τη μεγαλύτερη αύξηση της ανεργί-
ας στην ΕΕ κατά τον τελευταίο χρόνο. Παράλληλα, η 
Ελλάδα κατέχει και το αρνητικό ρεκόρ στην ανεργία 
των νέων έως 25 ετών. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας το 
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 21,7% από 14,7% τον 
Ιανουάριο του 2011. Ακολουθούν (με βάση τα στοι-
χεία Μαρτίου) η Ισπανία (από 20,8% σε 24,1%) και η 
Κύπρος (από 6,9% σε 10%).
Στις 27 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε 
σταθερό στο 10,2% , ενώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα 
ήταν 9,4%.
Η Eurostat υπολογίζει ότι 24,772 εκατομμύρια άτομα 
είναι χωρίς δουλειά στην ΕΕ, εκ των οποίων οι 17,365 
εκατομμύρια στην Ευρωζώνη. Το τελευταίο έτος 
έχασαν την εργασία τους επιπλέον 2,123 εκατομμύρια 
άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων οι 1,732 στις χώρες του 
ευρώ.
Στους νέους ηλικίας έως 25 ετών, η ανεργία διαμορ-
φώθηκε σε 22,6% στην ΕΕ και 22,1% στην Ευρωζώνη, 
από 21% και 20,6% αντίστοιχα τον Μάρτιο του 2011. 
Τα υψηλότερα ποσοστά είναι στην Ελλάδα και την 
Ισπανία.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατά 90% αυξήθηκε πέρσι  
η μετανάστευση Ελλήνων

Κατά 90% αυξήθηκε πέρσι ο αριθμός των Ελλήνων 
που μετανάστευσαν στη Γερμανία,. Σύμφωνα με στοι-
χεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, 23.800 
Έλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα, αναζητώντας καλύ-
τερη οικονομική τύχη στη μεγαλύτερη οικονομία της 
Ευρώπης. 
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, παρατηρείται 
σημαντική αύξηση της μετανάστευσης από χώρες της 
Ε.Ε που έχουν πληγεί από την κρίση χρέους.
Ο αριθμός των Ισπανών μεταναστών στη Γερμανία 
αυξήθηκε το 2011 κατά 52% σε 20.700 άτομα. 
Το σύνολο της μετανάστευσης προς τη Γερμανία αυ-
ξήθηκε κατά 20% στα 958.000 άτομα, το υψηλότερο 
επίπεδο από το 1996.22,3% και στη Θεσσαλία με 21,1%.
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ»

Προοπτική για νέες θέσεις εργασίας
Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», που αφορά τη χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται από τους Δήμους και το 
οποίο μπορεί να εξασφαλίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων και δεκά-
δων διπλωματούχων μηχανικών.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 
Βαθμού, με εξαίρεση όσους χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι’.
Οι παρεμβάσεις αφορούν τους άξονες:
Α.  Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές (ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού 

κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του 
συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής 
διαχείρισης) και

Β.  Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις (υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τεχνικές 
μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακές επιθεωρήσεις και δράσεις 
δημοσιότητας).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 107 εκ. ευρώ. Οι 
προτάσεις που θα ενταχθούν θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του 
Προγράμματος και κατά 30% από την ίδια συμμετοχή των Δήμων.
Ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης για κάθε Δήμο έχει 
ως εξής:

 για Δήμους με πληθυσμό 1-10.000 κατοίκους, π/υ έως 200.000 ευρώ

 για Δήμους με πληθυσμό 10.001 -45.000 κατοίκους, π/υ έως 400.000 ευρώ

 για Δήμους με πληθυσμό 45.001-90.000 κατοίκους, π/υ έως 600.000 ευρώ

 για Δήμους με πληθυσμό 90.001-150.000 κατοίκους, π/υ έως 800.000 ευρώ

 για Δήμους με πληθυσμό 150.001-300.000 κατοίκους, π/υ έως 1.500.000 ευρώ

 για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, π/υ έως 3.000.000 ευρώ

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων έχει οριστεί η 30 Ιουνίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες: 210 6969214, 210 6969812.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα 
για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης 
Ερευνητή με μερική απασχόληση για τις 
ανάγκες της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης 
της Δρ Μαρίας Φιλοκύπρου. 
Η εργασία που θα εκτελέσει ο/η υποψήφι-
ος/α αφορά στη συλλογή και κωδικοποίηση 
σε ψηφιακή μορφή των δημογραφικών και 
κτιριακών δεδομένων 600 περίπου χωριών 
της Κύπρου από την πρώτη απογραφή του 
1881 μέχρι την απογραφή του 1960.  Ο/η 
υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος 
διπλώματος αρχιτεκτονικής καθώς και 
διδακτορικού στον τομέα της Ιστορίας και 
Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής από αναγνω-

ρισμένο πανεπιστήμιο και να έχει άριστη 
γνώση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
της Κύπρου και πολύ καλή γνώση αρχεια-
κής έρευνας, μεθόδων ψηφιοποίησης και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από 
11/06/2012 μέχρι 31/08/2012. 
Οι ωριαίες ακαθάριστες απολαβές θα 
ανέρχονται στα €13,00. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν 
ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στη 
Δρ Μαρία Φιλοκύπρου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση mphiloky@ucy.ac.cy μέχρι τις 
28 Μαΐου 2012, ενώ από την ίδια διεύθυνση 
παρέχονται περισσότερες πληροφορίες. 

Αρχιτέκτονας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Ειδικότερα ζητούνται:
• Υποψήφιοι Διδάκτορες ή Ερευνητές που να κατέχουν 
μεταπτυχιακό ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Πλη-
ροφορικής / Μηχανικού Πληροφορικής / Μαθηματικών / 
Φυσικής ή ισοδύναμο.
• Μεταδιδακτορικοί ερευνητές
• Manager για διαχείριση ερευνητικών έργων
• Προγραμματιστές/Διαχειριστές υπολογιστικών συστη-
μάτων.
Η προθεσμία για τις παραπάνω θέσεις είναι μέχρι τις 15 
Ιουνίου 2012.

Ανοιχτές θέσεις Ερευνητών & Μanager στα ερευνητικά προγράμματα FP7: 3DTVS και IMPART στο Εργαστήριο Τεχνη-
τής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Προφίλ του εργαστηρίου και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.aiia.csd.auth.gr. Οι 
θέσεις χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα 3DTVS και IMPART τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Θέσεις Ερευνητών & Μanager σ’ ερευνητικά 
προγράμματα 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνο πολίτες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης  και θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους 
και τις συστατικές επιστολές με φαξ ή με e-mail (προτιμότε-
ρο) στον:
Καθηγητή Ιωάννη Πήτα
Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 54124, Τ.Θ. 451
Τηλέφωνο, fax: +30-2310-996304
e-mail: pitas@aiia.csd.auth.gr 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 5

Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά, υλοποιεί για έβδομη συνεχή χρονιά Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον τομέα της Ενέργειας 
(Φ.Ε.Κ.1049/03-08-2006).
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή 
υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης 
σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα. Επιπλέον το Μεταπτυχι-
ακό Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει στους αποφοίτους 
του σημαντικό ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα στα πλέον 
δυναμικά πεδία της Ενέργειας (π.χ. Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Ενεργειακή 
Διαχείριση Κτιρίων, Αποθήκευση Ενέργειας, Επιχειρηματι-
κότητα στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον κ.α.).
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι «part-time» (2ετές) και 
περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων και την 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση των οποίων το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt 
απονέμει το μεταπτυχιακό δίπλωμα «MSc in Energy». 
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 

Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Το Πρόγραμμα 
απευθύνεται σε διπλωματούχους-πτυχιούχους Ανώτα-
της Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων-Τ.Ε.Ι.) 
τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης. Στα πλαίσια της 
ενίσχυσης της έρευνας στον τομέα της ενέργειας και της 
υποστήριξης της αριστείας στην παρακολούθηση και την 
ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, χορηγούνται 
υποτροφίες πλήρους ή μερικής απαλλαγής διδάκτρων για 
ένα ακαδημαϊκό έτος, σε φοιτητές που θα έχουν άριστες 
επιδόσεις στο σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Energy.
Δηλώσεις συμμετοχής από 14 Μαΐου έως και 08 
Ιουνίου 2012.
Πληροφορίες: Τηλ: 210-5381143, Τηλ & Φαξ: 210-
5450959, 210-5381467 
(Δευτέρα- Παρασκευή ώρες 09:00-16:00)
E-mail: sealab@gdias.teipir.gr
Δ/νση internet: www.sealab.gr
Υπεύθυνος Προγράμματος: 
Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ), 
καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδη-
λώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλ-
λοντας εγγράφως πρόταση κατάρτι-
σης σύμβασης έργου ή και παροχής 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Έργου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης: «CONFES- Συγκεκλιμένη 
Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Δια-
χείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή 
Υπηρεσιών», ως εξής:
1. Ερευνητής Υποψήφιος Διδάκτωρ 
(Αριθμός συμβάσεων έως 1, Προϋπο-
λογισμός 8.725,00) 
Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του 

έργου 30/11/2013 ή τυχόν νόμιμη 
παράταση αυτού. 
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 
28/05/2012.
Πληροφορίες τηλ.: 210 772 4383
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς 
και οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων 
δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.iccs.gr – ΕΠΙΣΕΥ/CONFES. 

Master of Science in Energy

Ερευνητής υποψήφιος διδάκτωρ στο ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ
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 ΕΜΠ

ΕΜΠ

Προκήρυξη 3 θέσεων ΔΕΠ για τις Σχολές 
Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών

  ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
& ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΦΥΣΙΚΗΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 4727/29.2.2012
 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

Αριθμ.Προκήρυξης 4723/29.2.2012
 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική και Εφαρμογές της 
Αλληλεπίδρασης Λέϊζερ με την Ύλη».

 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: Ι «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».

Αριθμ.Προκήρυξης 4606/28.2.2012
 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  
με γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Στερεάς Κατάστασης».

ΤΟΜΕΑΣ: ΙΙΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Αριθμ.Προκήρυξης 4610/28.2.2012
 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  
με γνωστικό αντικείμενο: «Επιστήμη των Υλικών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά λήγει την 8-7-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να 
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις δημοσιευθείσες 
στο ΦΕΚ Προκηρύξεις, στις Γραμματείες των Σχολών όπου μπο-
ρούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλ.Επικοινωνίας : Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
& Φυσικών Επιστημών: 210 - 772 1684.

  ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΤΩΝ».

Αριθμ.Προκήρυξης 3912/20.2.2012 (ΦΕΚ 420/11.4.2012 τ.Γ’)
 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-
γητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 
(Natural Language Processing): Παράσταση, επεξεργασία και 
κατανόηση γλωσσικής γνώσης, φορμαλισμοί, συστήματα γνώσης 
για μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία φυσικών γλωσσών».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 5223/7.3.2012 (ΦΕΚ 441/11.4.2012 τ.Γ’) 
 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστι-
κό αντικείμενο: «Κεντρικός Έλεγχος Βιομηχανικών Ενεργειακών 
Ηλεκτρικών Συστημάτων».

  ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

Αριθμ.Προκήρυξης 3908/20.2.2012 (ΦΕΚ 420/11.4.2012 τ.Γ’)
 Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή,  με γνω-
στικό αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με Έμφαση 
σε Ναυπηγικές Κατασκευές».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά λήγει την 6-7-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να 
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για 
την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις δημοσι-
ευθείσες στο ΦΕΚ Προκηρύξεις, στις Γραμματείες των Σχολών 
όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλ.Επικοινωνίας : Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
& Μηχανικών Υπολογιστών: 210 - 772 3999.
Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών: 210 - 772 1938.

Προκήρυξη 4 θέσεων ΔΕΠ για τις σχολές 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Χημικών Μηχανικών
Το Ε.Μ. Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 423/11.4.2012 τ.Γ’ δημοσιεύθηκαν Προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:

Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 420/11.4.2012 τ.Γ’ και ΦΕΚ 441/11.4.2012 τ.Γ’ δημοσιεύθηκαν Προκηρύξεις 
τριών (3) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:


