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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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ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μη-
χανικούς στον ιδιωτικό 
τομέα

ΟΠΕΚΕΠΕ: 72 άνεργοι 
Τοπογράφοι Μηχανικοί 
για εργασιακή εμπειρία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕ-
ΝΤΡΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: 
Μηχανικοί με συμβάσεις 
έργου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για 
μηχανικούς με συμβά-
σεις έργου

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 
Θέσεις για μηχανικούς 
διαφόρων ειδικοτήτων Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης 

της ενταγμένης πρότασης, MIS 327504 με τίτλο: «Ανά-
πτυξη υπηρεσιών και υποδομής χωρικών δεδομένων 
για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων» 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 
ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υποβολή πρότασης για σύναψη συνολικά 34 
συμβάσεων μίσθωσης έργου εκ των οποίων: 
-8 συμβάσεις έργου ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογρά-
φου Μηχανικού (ΠΕ)
-2 συμβάσεις έργου ειδικότητας Πληροφορικής (ΠΕ) 
Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 12 ή 24 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την πρότασή τους 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ο κάθε ενδια-
φερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης για μια 
αποκλειστικά σύμβαση.
Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να 
παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της 
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και 
στην ενότητα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών - Διαβου-
λεύσεις - Συμβάσεις».
Η έναρξη υποβολής των προτάσεων ήταν η 7η 
Οκτωβρίου  2013 και η καταληκτική ημερομηνία 
είναι η 25η Οκτωβρίου 2013 στη διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου: ktforest@ktimatologio.gr.   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου «ADB : Adriatic – Danube – Black Sea 
Multimodal Platform-Πλατφόρμα διατροπικών 
μεταφορών Αδριατικής - Δούναβης - Μαύρης 
Θάλασσας» το  οποίο συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (South East Europe 
Transnational Cooperation Programme - SEE) και 
από Εθνικούς Πόρους,  με επιστημονικά υπεύθυ-
νο τον κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, καθηγητή του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ προτίθεται 
να αναθέσει  σε έως εννέα  άτομα για διάστημα 

μέχρι και 12 μηνών (με δυνατότητα παράτασης 
έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό 
προϋπολογισθέν ποσό 64371,44 € (συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατή-
σεων),  με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου εκ των οποίων:
7 άτομα -Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τοπογράφοι ή 
Οικονομολόγοι
Καταληκτική ημερομηνία: 17-10-2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 
2310- 995836 ή να μπουν στην ιστοσελίδα: www.
rc.auth.gr/Documents/. 

ΑΠΘ

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου
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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

Από διάφορες ιδιωτικές 
εταιρείες στην Ελλάδα 

ζητούνται διπλωματούχοι 
μηχανικοί διαφόρων ειδικο-
τήτων για εργασία ως εξής:

ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
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•Η εταιρεία ΙΟΝΙΑ LABS Α.Ε. Εργαστήριο Εδαφο-
μηχανικής - Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες ζητεί να 
προσλάβει γεωλόγο ή επιστήμονα συναφούς ειδικό-
τητας, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στο 
πεδίο της ιζηματολογίας ή της γεωτεχνικής 
μηχανικής με εμπειρία στην εκτέλεση και 
αξιολόγηση εργαστηριακών 
δοκιμών εδαφών, για την 
κάλυψη θέσης ερευνητή 
σε ερευνητικό πρόγραμμα 
διετούς διάρκειας το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού» του Εθνικού Στρα-
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 20072013 - Δράση: 
«Ενίσχυση της απασχόλησης 
ερευνητών σε επιχειρήσεις». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αποστέλλουν τα βιογραφικά 
τους στην ακόλουθη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
vakalas@upatras.gr.
•Η Titan Cement Co S.A 
ζητά Μηχανικό για τη θέση 
του Energy Analyst στην 
Αθήνα. Περισσότερες 
πληροφορίες: http://www.
titan.gr/el/our-people/
job-openings/job-greece/
job-details/?ID=166
•Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε., στα πλαίσια του ερευνητικού 
έργου «Έρευνα και σχεδιασμός διεργασίας ενεργεια-
κής αξιοποίησης βιομάζας από εγχώριες καλλιέργειες 
ενεργειακών φυτών, δασικών, αγροτικών και φυτικών 
καταλοίπων», ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε ένα φυσικό πρό-
σωπο με  Απαραίτητα Προσόντα  Ερευνητής, Επίπεδο 
σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής 
ή Θετικής Κατεύθυνσης, Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχα-
νικού.
Η απασχόληση των ερευνητών που θα πραγματοποιείται 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι, 
παρακαλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση info@orizon-ate.gr , υπόψην κ. Σάββα Χατζηγα-
βριήλ, μέχρι την 21η Οκτ 2013, τα παρακάτω δικαιολο-
γητικά: 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 2. Τίτλους 
σπουδών (απλές φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).
•Η ACE-Hellas Α.Ε., εταιρία Πληροφορικής με 
ολοκληρωμένες λύσεις για μηχανικούς, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει έναν πολιτικό μηχανικό ή μηχανολόγο 
μηχανικό με διδακτορικό δίπλωμα στην Υπολογιστική 
Αντισεισμική Μηχανική. Ο υποψήφιος που θα προσλη-

φθεί θα εργαστεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο 
πρόγραμμα «Advanced Computational Procedures 
for Analysis and Designs of Structures». Η πρόσληψη 

θα πραγματοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013 
- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Απα-
ραίτητα προσόντα για το συγκεκριμένο 

πόστο θεωρούνται το Διδακτορικό Δίπλωμα 
στην Υπολογιστική Αντισεισμική Μηχανική, η 
διετής εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνικού λο-
γισμικού, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις στην 

επιστημονική περιοχή του αντισεισμικού 
σχεδιασμού και της προσομοίωσης 

κατασκευών, η άριστη γνώση χειρι-
σμού Η/Υ και προγραμματισμού, 
οι ξένες γλώσσες, οι εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

και η ηλικία έως 32 ετών. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα υπόψη Τμήματος 
Προσωπικού, στη διεύθυνση, 

ACE-HELLAS Α.Ε., Αιγαίου 
Πελάγους 6, Αγ. Παρασκευή, 

15341 Αθήνα ή στο φαξ: 210 
6068699.
•ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ /πολιτικός μηχανι-
κός ζητείται από τεχνική εταιρεία. 
Επιθυμητά προσόντα πτυχίο ΑΕΙ 
2έτη επαγγελματική εμπειρία 
άριστη γνώση αγγλικών άριστη 
γνώση2D+ 3D προγραμμάτων 

γραφιστικές ικανότητες 23990-51690 Fax:23990-51543 
cv@ioka.gr 694-7301294
•ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ (ή ισοδύναμου) 
κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στον σχεδιασμό 
και αποτίμηση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
για απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα συγχρημα-
τοδοτούμενο από την Ελλάδα και την EE μέσω του ΕΠ 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Αποστείλατε βιογραφικό στην info@lithos.com.gr
•ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ (ή ισοδύναμου) με 
ειδίκευση στον σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, για απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμ-
μα συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την EE 
μέσω του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 
2007-2013. Αποστείλατε βιογραφικό στην info@lithos.
com.gr
•ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ (ή ισοδύναμου) 
κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στον 
προγραμματισμό Η/Ύ και αναλύσεις κατασκευών, για 
απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματο-
δοτούμενο από την Ελλάδα και την EE μέσω του ΕΠ 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Αποστείλατε βιογραφικό στην info@lithos.com.gr
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Θέσεις για Μηχανικούς Πληροφορικής 
στον ιδιωτικό τομέα

εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής. 
Η πρόσκληση είναι για ερευνητές δηλαδή άτομα με 
διδακτορικό ή έστω μεταπτυχιακό με πενταετή εμπειρία 
που έχουν κάρτα ανεργίας ή αν έχουν δελτίο παροχής 
υπηρεσιών να έχουν κόψει το ανώτερο μέχρι 5000-
6000 ευρώ το τελευταίο εξάμηνο. 
- Ένα (1) Μηχανικό Λογισμικού (Software Engineer) 
για Οργάνωση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδικτυακού 
Πληροφοριακού Συστήματος. Απαιτούμενες Γνώσεις: 
Ασφάλεια Διαδικτυακών Εφαρμογών. Ανάπτυξη εφαρ-
μογών διαδικτύου (php, asp.net). Javascript, jquery. 
Python. Επιθυμητή εμπειρία σε project javascript και 
python. Επιθυμητή γνώση GIS. 
- Έναν (1) Αναλυτή Βάσεων Δεδομένων (Database 
Analyst) για Οργάνωση, Σχεδίαση, Υλοποίηση και 
Διαχείριση Βάσης Δεδομένων, για την υποστήριξη 
Πληροφοριακού Συστήματος. Απαιτούμενες Γνώσεις: 
Οργάνωση και διαχείριση Γεωχωρικών Βάσεων Δεδο-
μένων. Γνώση Oracle, PostgreSQL, PostGIS.
Αποστολή βιογραφικών: cv@geoanalysis.gr, fax. 
2310496880. 
•Ζητούνται από την εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη απόφοιτοι Πληροφορικής ή 
συναφούς τμήματος ΑΕΙ (Πληροφορικής, Μηχανικοί 
Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγοι, Επιστήμης Υπολογιστών 
κ.λπ.), οι οποίοι να έχουν συμπληρώσει πενταετία από 
την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου,  για συνεργασία 
στο πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου. Αποστο-
λή βιογραφικών στο info@sxediasmos-sa.gr  με θέμα 
Πληροφορικοί_ΚΤ και υπόψιν του κυρίου Γκουτνά. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να είναι απόφοιτοι 
ΑΕΙ.
•Η STRIDE.Ο.Ε. (Αθήνα) αναζητά Διπλωματούχο 
Μηχανικό ή απόφοιτο Πληροφορικής για απασχόληση 
σε ερευνητικό πρόγραμμα με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) Ε.Π. ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού’ - ΕΣΠΑ 2007-2013. Προϋποθέσεις: κάτοχος 
διδακτορικού, ιδιότητα ανέργου. Βιογραφικά: hrd@
stride.gr
•Η εταιρία πληροφορικής SYSCOΑ. Ε. αναζητά έναν 
αναλυτή - προγραμματιστή για τις δραστηριότητές της 
στον Ξενοδοχειακό/Επισιτιστικό Τομέα με το Λογισμικό 
EPITOME PMS & EPITOME.Net PMS & EPIKOUROS 
P0S. Βασικά προσόντα για τη θέση θεωρούνται το 
πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής για ανάλυση/προγραμ-
ματισμό σε PowerBuilder,η πολύ καλή γνώση σχεσια-
κών Βάσεων Δεδομένων(SQL, PL/SQL),η 3ετής γνώση 
και εμπειρία σε Power builder, η γνώση και η εμπειρία 
σε τεχνολογίες Microsoft .Net & Microsoft Visual 
Studio, Visual Basic, Web, Java, Crystal Reports, η 
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφί-
ους και η ηλικία έως 35ετών. Η εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: SYSCO Α.Ε., 
Εφέσου 6 & Λεωφ. Συγγρού -171 21 Νέα Σμύρνη ή στο 
φαξ:210 9319662.

ΕΛΛΑΔΑ

•Η ATLANTIS Engineering ενδιαφέρεται να προ-
σλάβει ερευνητή με αντικείμενο την ανάπτυξη μιας 
πλατφόρμας διαχείρισης και βελτιστοποίησης του 
χρονοπρογραμματισμού εργασιών κατασταλτικής 
και προληπτικής συντήρησης (MA1N-SCHED-OPT), 
με τα παρακάτω προσόντα: Μηχανικό Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής κάτοχο διδακτορικού 
διπλώματος με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστή-
ματα ή στο Software Engineering. Τουλάχιστον 2έτη 
επαγγελματική εμπειρία σε: OOA/D με τη χρήση UML.
Net Framework και  C#ASP.NET MVCHTML, CSS και 
Java Script. Θα εκτιμηθούν θετικά γνώσεις σε: Spring.
NET, nHibernate, Ul Design. Αποστολή βιογραφικών 
στο hr@abe.gr ή στο fax: 2310-804.947.
•Η INARTECH Α.Ε. αναζητά υπεύθυνο ανάπτυξης λο-
γισμικού. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στην 
ομάδα ανάπτυξης και θα συμμετέχει στον σχεδιασμό 
και την παραγωγή λογισμικού στα πλαίσια της υλοποί-
ησης των έργων και της ανάπτυξης των προϊόντων της 
εταιρείας.  Απαραίτητα Προσόντα: Πολύ καλή γνώση 
της C/C++ ,Java, Flash. Ευκολία στη χρήση Integrated 
Development Environments (IDE) σε iOS / Android / 
Windows για την ανάπτυξη smart device apps. Γνώση 
τεχνολογιών Διαδικτύου / Web Development (HTML, 
Joomla, Apache). Γνώση σχεδιασμού και χρήσης 
RDBMS (SQL Server, MySQL). Χρήση προγραμματι-
στικών εργαλείων ανάπτυξης Unity, Eclipse,Blender. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sakis@inartech.gr.  
•Η εταιρεία πληροφορικής Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. ζητάει να προσλάβει:
1. ένα στέλεχος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην πλη-
ροφορική ή ισοδύναμο και εξειδίκευση σε ασύρματα 
δίκτυα Αισθητήρων, με τουλάχιστον 5 έτη ερευνητικής 
εμπειρίας ως υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού εντοπι-
σμού θέσης (ΘΕΣΗ 01).
2. ένα στέλεχος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην πλη-
ροφορική ή ισοδύναμο και εξειδίκευση σε ασύρματα 
δίκτυα Αισθητήρων, με τουλάχιστον 5 έτη ερευνητικής 
εμπειρίας ως υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού εντοπι-
σμού πτώσης ανθρώπινου σώματος (ΘΕΣΗ 02).
3. ένα στέλεχος, απόφοιτος ΑΕΙ, με καλή γνώση προ-
γραμματισμού σε C, Java ή ισοδύναμη γλώσσα για την 
ανάπτυξη βιβλιοθηκών λογισμικού (ΘΕΣΗ 03).
Τα τρία στελέχη θα εργασθούν με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου στο πρόγραμμα «Σύστημα Εντοπισμού Θέσης 
και Πτώσης σε Εσωτερικούς Χώρους».
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης (ΘΕΣΗ 01 ή ΘΕΣΗ 02 ή ΘΕΣΗ 03) 
μέσω e-mail: info@omegatech.gr  210-9246013, fax: 
210-9246031 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Θ.Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Ελ. Βενιζέλου 4, 17676, 
Καλλιθέα Αττικής, υπόψη κ. Αλεξανδρίδη.
•Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε έχει επιλεχθεί να χρηματοδοτη-
θεί μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης 
ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» για 2 θέσεις 
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι εγκρί-
θηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2007 – 2013», ύψους 2.100.000 
ευρώ, για την απασχόληση και από-
κτηση της εργασιακής εμπειρίας 445 
ανέργων επιστημόνων Πανεπιστη-
μιακής/Τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε 
αντικείμενα συναφή με τον αγροτικό 
χώρο. Μεταξύ αυτών οι οποίοι θα 
προσληφθούν στον Οργανισμό με 
κριτήρια ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται και 
72 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανι-
κοί, που κατανέμονται ως εξής στις 
αντίστοιχες Περιφέρειες: Αττικής 
20, Θεσσαλίας 5, Ηπείρου 6, Δυτ. 
Ελλάδας 6, Αν. Μακεδονίας – Θρά-
κης 6, Πελοποννήσου 10, Κεντρικής 
Μακεδονίας 11, Δυτ. Μακεδονίας 6 
και Στ. Ελλάδας 2.  Κατά τη διάρκεια 
της απασχόλησης, οι επιστήμονες θα 
ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες 
εργασίας, σε διοικητικές και ελεγκτι-
κές διαδικασίες που εφαρμόζονται 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των 
καθεστώτων ενισχύσεων κατ’ εφαρ-
μογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ).
Για τη συμμετοχή των ωφελούμενων 
προβλέπεται επίδομα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας, το οποίο 
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 
4.285 € συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη 
και επαγγελματικού κινδύνου για 
κάθε ωφελούμενο. Οι άνεργοι επι-
στήμονες που θα τοποθετηθούν σε 
εξειδικευμένες θέσεις θα πιστοποιη-

θούν για την εργασιακή εμπειρία που 
θα αποκτήσουν για ένα εξάμηνο.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που υλοποιεί το 
πρόγραμμα θα ορίσει υπεύθυνους 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, οι 
οποίοι θα σχεδιάσουν από κοινού με 
τους ωφελούμενους εξατομικευμένο 
σχέδιο με στόχο:
•την ανάπτυξη των προσωπικών δεξι-
οτήτων και επαγγελματικών προσό-
ντων και επιστημόνων (γεωτεχνικοί, 
μηχανικοί, οικονομολόγοι) που θα 
συμμετέχουν στην πράξη,
•την ενίσχυση και τη διάχυση της 
τεχνογνωσίας του αγροτικού τομέα, 
γ) την αξιοποίηση ευκαιριών απασχό-
λησης στον αγροτικό τομέα και τη 
βελτίωση των προοπτικών εργασίας, 
μετά το πέρας της πρακτικής τους.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για τη συμμετοχή στη δράση 
εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική 
Αρχή του Υπουργείου Εργασίας 
και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή 
τους.
Η επιλογή ακολουθεί αυστηρά τα 
κριτήρια που ορίζονται στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, 
μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.) 
και ακολουθούν τους κανόνες της 
διαφάνειας ώστε να μην δημιουργη-
θεί κανένα θέμα επιλεξιμότητας των 
δαπανών. Οι προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια αναφέρονται αναλυτικά στο 
τεύχος της πρόσκλησης.
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΛΛΑΔΑ
Στο 27,6% σκαρφάλωσε η ανεργία  
τον Ιούλιο
Νέο αρνητικό ρεκόρ σημείωσε η ανεργία στην Ελλάδα τον 
Ιούλιο φέτος, καθώς αυξήθηκε στο 27,6% (έναντι 25% τον 
Ιούλιο 2012 και 27,5% τον Ιούνιο εφέτος), με τον αριθμό 
των ανέργων να ανέρχεται σε 1.374.054 άτομα, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.
Χαρακτηριστικό είναι, εξάλλου, ότι το 55,1% των νέων 15- 24 
ετών ήταν τον Ιούλιο άνεργοι, ενώ κατά τέσσερις και πλέον 
μονάδες αυξήθηκε μέσα σε έναν χρόνο το ποσοστό της 
ανεργίας στην πιο παραγωγική ηλικιακή ομάδα των 25- 34 
ετών και ανήλθε σε 36,2%. Σημειώνεται, επίσης, ότι στην 
Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία περισσότεροι από 3 στους 
10 είναι άνεργοι.
Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής:
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 27,6% 
τον Ιούλιο 2013, έναντι 25% τον Ιούλιο 2012 και 27,5% τον 
Ιούνιο 2013. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.374.054 άτομα και 
αυξήθηκαν κατά 126.451 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2012 
(αύξηση 10,1%) και κατά 729 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 
2013 (αύξηση 0,1%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 
3.610.549 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 136.714 
άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2012 (μείωση 3,6%) και κατά 
14.219 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο εφέτος (μείωση 0,4%).
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα άτομα που δεν 
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.375.636 
άτομα και αυξήθηκε κατά 21.830 άτομα σε σχέση με τον 
Ιούλιο 2012 (αύξηση 0,7%) και κατά 7.863 άτομα σε σχέση με 
τον Ιούνιο 2013 (αύξηση 0,2%).
Οι γυναίκες συνεχίζουν να πλήττονται περισσότερο από την 
ανεργία, καθώς σε αυτές το ποσοστό ανέρχεται σε 31,1% 
(από 28,8% τον Ιούλιο πέρυσι) έναντι 25% στους άνδρες 
(από 22,1%).
Ηλικιακά, στους νέους 15- 24 ετών η ανεργία ανήλθε σε 55,1% 
(από 54,9% τον Ιούλιο 2012), με τις επόμενες δύο θέσεις να 
καταλαμβάνουν οι ηλικίες 25- 34 ετών (36,2% από 32%) και 
35- 44 ετών (24,1% από 21,5%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 45- 54 
ετών (20,5% από 18,6%), 55- 64 ετών (14,8% από 13,9%) και 
65- 74 ετών (12,5% από 4,9%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, τις πρώ-
τες θέσεις στον «μαύρο κατάλογο» καταλαμβάνουν η Ήπει-
ρος- Δυτική Μακεδονία (30,5% τον Ιούλιο 2013 από 26,5% 
τον Ιούλιο 2012), η Μακεδονία- Θράκη (29,9% από 25,6%) 
και η Αττική (27,9% από 26%). Έπονται, η Θεσσαλία- Στερεά 
Ελλάδα (26,2% από 25,2%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- 
Ιόνιοι Νήσοι (24,9% από 22,8%), η Κρήτη (24,8% από 24,3%) 
και το Αιγαίο (22% από 20,7%).

ΟΠΕΚΕΠΕ

72 άνεργοι Τοπογράφοι  
Μηχανικοί για εργασιακή εμπειρία
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) 
και εθνικών πόρων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω ειδικότητες:
1.Έναν Πτυχιούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό με 
ειδίκευση σε μεθόδους ανάλυσης μεταφορών με χρήση 
γεωστατιστικών τεχνικών. Διάρκεια σύμβασης: 13 μήνες. 
Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των 1.500 € (συμπερι-
λαμβανομένου  νόμιμων κρατήσεων). 
2. Έναν Ναυπηγό Μηχανικό ή Ναυπηγό Μηχανολόγο 
Μηχανικό με εμπειρία και ειδίκευση στην μελέτη και 
σχεδίαση πλοίων και σε θέματα ακτοπλοΐας, και εμπειρία 
από συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Θα 
προσμετρηθεί ιδιαίτερα η κατοχή συναφούς διδακτορι-
κού διπλώματος από τον υποψήφιο. Διάρκεια σύμβασης: 
13 μήνες. Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των 2000 € 
(συμπεριλαμβανομένου  νόμιμων κρατήσεων)
Καταληκτική ημερομηνία: 18-10-2013.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημο-
σιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας www.teiath.gr .
* Το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου , προκηρύσσει την πρόσληψη 
για το έτος 2013-2014 Επιστημονικών Συνεργατών και 
Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων, προκειμένου να κα-
λυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες των 
ακόλουθων Τμημάτων:
Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ-
ΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (με έδρα την Καλαμάτα)
1. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων τηλ:27210-45132
Β. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με έδρα τη 
Σπάρτη).
1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. τηλ.:27310-
82240 Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό θα προσλη-
φθεί σε θέσεις Επιστημονικών ή Εργαστηριακών Συνεργα-
τών και Ε.Ε.Μ. ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
κάθε Τμήματος.
Περίοδος Υποβολής: 12/10/2013-21/10/2013.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος καθώς και στον 
ιστότοπο:  http://www.teikal.gr.

Διάφορα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα 
της χώρας ζητούν να καλύψουν θέσεις μηχανικών για 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου ως εξής:
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη ποικίλων 
τύπων νανοδομημένων υλικών με κατευθυνούμενη μορ-
φολογία για διάφορες εφαρμογές», που υλοποιείται στο 
πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνη-
τών/τριών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς 
Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μανασσή 
Μήτρακα, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο 
για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη 
λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν 
ποσό 8000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένας με Πτυχίο Πανεπιστημίου Χημικού Μηχανικού - 
Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Υποψήφιος διδάκτορας με 
ειδίκευση στην Επιστήμη Υλικών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Χημική ανάλυση νανοσωματιδίων 
ανοργάνων υλικών (λευκοχρύσου, χαλκού, αργύρου, παλ-
λαδίου και σύνθετα) με στοιχειακή ανάλυση με τη μέθοδο 
της ατομικής απορρόφησης γραφίτη.    Καταληκτική 
ημερομηνία: 17-10-2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες 
μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 996248.  
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ 
Αθήνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του υποέργου 32 με τίτλο 
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για 
τα νησιά του Αιγαίου» της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυ-
ση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας», η οποία υλοποι-
είται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευ-
ση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της 

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου

LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. Τρεις Μηχανικοί για 21 μήνες
Η εταιρία LH Λογισμική Ε.Π.Ε. με έδρα την Αθήνα, 
ζητά να προσλάβει:
•Δύο (2) διπλωματούχους μηχανικούς: Πολιτικούς (κατά 
προτίμηση), μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους ή μηχανικούς 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών, πτυχιούχους φυσικούς ή 
μαθηματικούς με διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης. Επι-
θυμητές γνώσεις και σχετική εμπειρία στo αντικείμενο της 
αντισεισμικής μηχανικής, της υπολογιστικής μηχανικής 
και τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Δυνατότητα 
προγραμματισμού σε γλώσσα C++, Fortran ή άλλη γλώσ-
σα δομημένου προγραμματισμού. Διετής ή μεγαλύτερη 
εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού θα προσμετρήσει 
θετικά. Εναλλακτικά, αντί του διδακτορικού διπλώματος 
είναι δυνατόν να διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδί-

κευσης και πενταετή τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία στο 
επιστημονικό αντικείμενο.
•Έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό: Πολιτικό, μηχανολόγο, 
ηλεκτρολόγο ή μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών, 
πτυχιούχο φυσικό ή μαθηματικό, με γνώσεις προγραμ-
ματισμού σε γλώσσα C++, Fortran, Visual Basic ή άλλη 
γλώσσα δομημένου προγραμματισμού και καλή γνώση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Η διάρκεια του ερευνητικού έργου είναι 21 μήνες και οι 
εργαζόμενοι θα είναι πλήρους απασχόλησης στην εταιρία 
για το διάστημα αυτό.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους το αργότερο μέχρι 17-10-2013 στην 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lh@otenet.gr.
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Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανι-
κούς πληροφορικής ζητά να καλύψει το 
Facebook. Θα εργαστούν σε 38 πόλεις 
23 χωρών και πρόκειται να επανδρώσουν 
κενά στους ακόλουθους λειτουργικούς 
τομείς της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης:
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: 
Προσφέρονται 101 θέσεις εργασίας που 
αφορούν μηχανικούς λογισμικού, μηχανι-
κούς βάσεων δεδομένων και ειδικούς συ-
στημάτων δικτύων. Απαραίτητα προσόντα 
το πτυχίο ΑΕΙ στις αντίστοιχες ειδικότητες, 
η άριστη γνώση της αγγλικής και η επταε-
τής επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες 
θέσεις. Οι πόλεις που θα εργαστούν είναι 
το Μένλο Παρκ, το Δουβλίνο, το Τόκιο, 
η Σεούλ, η Σιγκαπούρη, το Σάο Πάολο, η 
Νέα Υόρκη, το Βανκούβερ και το Λονδίνο.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟ-

ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Ζητούνται 
ειδικοί στον τομέα Πληροφορίας και 
Τεχνολογίας (ΙΤ) όλων των ειδικοτήτων και 
ειδικοί στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφα-
λείας που θα καλύψουν 41 θέσεις. Βασικά  
προσόντα το πτυχίο σε συναφή κλάδο, η 
άριστη γνώση της αγγλικής και η σχετική 
προϋπηρεσία. Πόλεις που θα εργαστούν 
είναι: Μένλο Παρκ, Σιάτλ, Δουβλίνο, Σιγκα-
πούρη και Όστιν.
ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΩΝ: Ζητούνται δώδεκα Μηχανικοί 
σχεδίασης, σχεδιαστές ηλεκτρονικών 
συστημάτων και σχεδιαστές ειδικών 
λογισμικών, που θα διαθέτουν αντίστοιχο 
πτυχίο, προϋπηρεσία και άριστη γνώση 
αγγλικής. Θα εργαστούν στο Μένλο Παρκ 
και το Σιάτλ.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: Προσφέρονται 89 

θέσεις σε Μηχανικούς Η/Υ, ειδικούς δικτύ-
ων, μηχανικούς ασφάλειας και μηχανικούς 
δικτύων. Οι πόλεις που θα εργαστούν είναι: 
Φόρεστ Σίτι, Αλτούνα, Μένλο Παρκ, Λου-
λέα, Άσμπερν, Πράινβιλ, Δουβλίνο, Όστιν, 
Σιάτλ, Ν. Υόρκη, Τορόντο και Βανκούβερ.
ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥ-
ΣΗΣ: Προσφέρονται 49 θέσεις για ανα-
λυτές, μηχανικούς δεδομένων, ειδικούς 
ηλεκτρονικού εμπορίου και αναλυτές 
πορείας προϊόντος. Οι υποψήφιοι μπορούν 
να εργαστούν στις ακόλουθες πόλεις: Σι-
άτλ, Ν. Υόρκη, Μένλο Παρκ, Χιντεραμπάντ, 
Δουβλίνο, Τορόντο, Λονδίνο, Σικάγο, 
Τόκιο, Σίδνεϋ, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη 
και Όστιν.
Για περισσότερες πληροφορίες και για 
αποστολή βιογραφικού στην ιστοσελίδα: 
www.facebook.com/careers.   

FACEBOOK:  Δεκάδες θέσεις για Μηχανικούς 
Πληροφορικής στο εξωτερικό

•Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων 
(ΙΔΕΠ), στα πλαίσια υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος  
«CRAMUFAT24» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
-Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός (Κωδικός θέσης: 1) με αντικείμενο 
Δυναμική Προσομοίωση υπερκρίσιμων λεβήτων κονιοποιημένου 
καυσίμου και εναλλακτών θερμότητας. Διάρκεια: 6 μήνες.
-Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός (Κωδικός θέσης: 2) με αντικεί-
μενο Ανάλυση και Μοντελοποίηση της δυναμικής συμπεριφοράς 
υπερκρίσιμου λέβητα κονιοποιημένου καυσίμου και εναλλακτών 
θερμότητας.
Καταληκτική ημερομηνία: 23-10-2013.
Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: isfta@lignite.gr
Πληροφορίες: κα Σοφία Κούτσιανου, Τηλ.: 2463055300, Fax: 
2463055301.
•Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μί-
σθωσης έργου με Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής για την παροχή 

έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της 
Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ» και 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 21.10.2013 και 
ώρα 15.00 μ.μ. 
Χρόνος Έναρξης: Με την υπογραφή της σύμβασης. Διάρκεια 
Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες. Κόστος: 24.000,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ).   Προσόντα: Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ πληροφορικής ή θετικής κατεύθυνσης της 
ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής. 
Διετή (2) επαγγελματική εμπειρία κατά την τελευταία δεκαετία, σε 
ανάπτυξη έργων λογισμικού, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) 
έτος σε τεχνολογία ASP.NET.
Σχετικές πληροφορίες δίδονται στην πρόσκληση που έχει αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα www.eoppep.gr.  Επιπλέον διευκρινίσεις 
παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Γνώσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, με γραπτά ερωτήματα στο FAX: 210-2709142 ή 
στο email: infr@eoppep.gr, μνημονεύοντας τη σχετική πρόσκληση 
ενδιαφέροντος.
•Έναν συνεργάτη με πτυχίο Πληροφορικής θα προσλάβει για 18 
μήνες το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Αιτήσεις και δικαιολογητικά 
έως τις 21 – 10 – 2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7273900. 

Με έναν μηχανικό τεχνικό ασφαλείας (ΠΕ) θα ενισχυθεί με 
σύμβαση οκτώ μηνών ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μελίτη στη 
Φλώρινα της ΔΕΗ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 
όλοι οι υποψήφιοι που κατέχουν συναφές πτυχίο έως 65 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις αιτήσεις και 
τα δικαιολογητικά τους ως τις 18 Οκτωβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο τηλέφωνο: 23850-39075. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΔΕΗ: Μηχανικός τεχνικός Ασφαλείας στη Φλώρινα
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ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους 
μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εται-
ρείες σε διάφορες χώρες . Αναλυτικότερα:

ΑΥΣΤΡΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα πρόκειται να εντάξει στο δυ-
ναμικό της η τεχνική εταιρεία «Spiessberger» στο Ρεγκά-
ου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, 
άριστη γνώση CAD, κατά πριτίμηση autoCAD  ή και revit, 
ικανότητες διαπραγμάτευσης, άριστες επικοινωνιακές 
ικανότητες και άριστη γνώση της γερμανικής και της αγγλι-
κής. Οι ελάχιστες μηνιαίες αποδοχές ορίζονται στα 2.332 
ευρώ. Βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές αποστέλλο-
νται στο: office@spiessberger-bau.at. 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα Λογισμικού 
ως τεχνικό διαχειριστή έργων θα προσλάβει το «Royal 
Museums Greenwich» στο Λονδίνο. Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να έχουν πτυχίο συναφές της ειδικότητας, εμπειρία 
εργασίας με νέες τεχνολογίες, εκτέλεσης έργων με τη 
χρήση του PRINCE II, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση 
προϋπολογισμών, επικοινωνιακές ικανότητες και στρα-
τηγική σκέψη. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ 
41.090 και 52.830 ευρώ. Βιογραφικά υποβάλλονται 
ως τις 20 Οκτωβρίου στο: www.rmg.co.uk/about/job-
opportunities/technical-project-manager. 

ΕΛΒΕΤΙΑ:  Έναν πολιτικό μηχανικό ως διευθυντή κα-
τασκευών θα προσλάβει τεχνική εταιρεία της Ζυρίχης. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, 
πολυετή προϋπηρεσία στη διαχείριση κατασκευής σύν-
θετων κατασκευαστικών έργων και πολύ καλή γνώση της 
γερμανικής. Βιογραφικά και πιστοποιητικά αποστέλλονται 
στο: jobs@opus-personal.ch. 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 99 θέσεις ηλεκτρολόγων μηχανικών προσφέ-
ρει μεγάλη εταιρεία της Αυστραλίας. Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, ικανό-
τητα προετοιμασίας προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμ-
μάτων σε συνεννόηση με τους πελάτες, δημιουργία διαδι-
κασιών δοκιμής, καθώς και ικανότητα ελέγχου προϊόντων. 
Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του: http://www.bayt.
com/en/job/electrical-engineer-in-australia-2950319/. 

ΚΑΤΑΡ: Αρκετές θέσεις σε τοπογράφους μηχανικούς, 
πολιτικούς μηχανικούς, επιμετρητές και διαχειριστές 
έργων, προσφέρει η τεχνική εταιρεία «Al Madar Holding» 
στην Ντόχα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα προσόντα, αλλά και για την υποβολή των βιογραφικών, 
αποταθείτε στο: http://www.bayt.com/en/company/al-
madar-holding-w-l-l-888601/. 

ΑΥΣΤΡΙΑ: Έναν μηχανικό ακουστικής θα προσλάβει η 
εταιρεία «Bosch Mahle Turbo Systems». Οι ενδιαφερό-
μενοι πρέπει να έχουν πτυχίο μηχανολόγου με ειδίκευση 
στον τομέα της ακουστικής, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, καλή γνώση της τεχνολογίας οχημάτων, καλή γνώση 
της τεχνολογίας δόνησης και άριστη γνώση της αγγλικής 
και γερμανικής.  Οι κατώτατες ετήσιες αποδοχές ορίζονται 
στα 31.193 ευρώ. Συνοδευτικές επιστολές και βιογραφικά 
αποστέλλονται στο: hr-austria@bmturbosystems.com. 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ: Τρεις υπεύθυνους έργου ΙΤ (Senior IT project 
Manager – SAP), έναν αρχιτέκτονα παροχής λύσεων 
(solutions architect) και έξι αρχιτέκτονες λογισμικού 
(IT architect SAP) προσφέρει η εταιρεία πετρελαίου και 
αερίου «Shell» στη Μαλαισία. Βιογραφικά για τις θέσεις 
υποβάλλονται μέσω του: http://www.shell.com/global/
aboutshell/careers/professionals/job-search.html.

ΕΛΒΕΤΙΑ: Ένα μηχανικό υπολογιστών για διατήρηση δε-
δομένων θα προσλάβει η εταιρεία «SBB AG, Infrastruktur» 
στη Βέρνη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να έχουν πτυχίο 
και μεταπτυχιακό αντίστοιχο της ειδικότητας, προϋπηρεσία 
σε τμήματα ΙΤ διεθνών εταιρειών, κατανόηση των εννοιών 
της πληροφορικής και πολύ καλή γνώση της γερμανικής, 
καθώς και επικοινωνιακές ικανότητες σε γαλλικά και 
ιταλικά. Βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές αποστέλ-
λονται στο: andreas.meier@sbb.ch.   

ΣΟΥΗΔΙΑ:  Δύο μηχανικούς βαθμονόμησης  (Calibration 
Engineers) πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό της η εται-
ρεία ελέγχου κινητήρων  AVL Powertrain Engineering στο 
Χάνινγκε. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυ-
χιακό στη Μηχανική, εμπειρία εργασίας με προγράμματα 
Matlab και Simulink, εμπειρία με τα εργαλεία Inca, ATI 
Vision και CANalyzer και άριστη γνώση  της αγγλικής. 
Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 31 Οκτωβρίου στο: 
suzanne.gromer@avl.com. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ως μηχανικό 
ανάπτυξης υβριδικών εφαρμογών θα εντάξει στο δυναμικό 
της η BMW στο Μόναχο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
έχουν πτυχίο αντίστοιχο, εκτενή προϋπηρεσία σε τμήμα 
ανάπτυξης, κατανόηση των λογισμικών και αλγορίθμων 
των συστημάτων ελέγχου κινητήρων, άριστη γνώση της 
αγγλικής και πολύ καλή γνώση της γερμανικής. Βιογρα-
φικά υποβάλλονται στο: http://www.bmwgroup.com/
bmwgroup_prod/com/en/careers/job-offers/index.html, 
με κωδικό θέσης «80800».

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων

Αρκετές θέσεις για μηχανικούς και IT 
Specialists στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξω-
τερικό προσφέρονται μέσω της εταιρείας 
Grecruitment. Αυτή τη στιγμή στην ιστο-
σελίδα της εταιρείας (www.grecruitment.
com ) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές 
πληροφορίες για τις εξής θέσεις:
•Engineering positions 
-Engineer (f/m) for High-Voltage 

Products Development, Frankfurt 
-Junior / Senior Design Engineers 
– CATIA V5 / Unigraphics, Multiple 
locations in Switzerland 
-Product Development Engineer (m/f), 
Stuttgart
-Electronic Test Engineer, Cologne 
-Fatigue & Damage Tolerance Engineer 
(f/m), Nuremberg 

•IT Specialists 
-Software Developer for Marine 
Engineering, Bremen 
-Software Development Engineer C++, 
Darmstadt 
-Designer of Sports Content Solutions, 
Munich 

Οκτώ θέσεις σε διάφορες χώρες
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Υποτροφίες 20.000 ευρώ (15.280 ευρώ 
καθαρά, μετά την παρακράτηση φόρων) 
μπορούν να διεκδικήσουν είκοσι πρωτοετείς 
φοιτητές με καλές επιδόσεις και οικονομικά 
προβλήματα που παρέχονται από τις εται-
ρείες τηλεφωνίας COSMOTE-OTE. Το ποσό 
αυτό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε 
δυο (2) ισόποσες δόσεις. Παράλληλα, ο ΟΤΕ 
και η Cosmote θα απονείμουν και Τιμητικές 
Διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των 
1.528 ευρώ η καθεμία.
Το πρόγραμμα υποτροφιών αφορά πρωτο-
ετείς φοιτητές από όλους τους νομούς της 

Ελλάδας που αντιμετωπίζουν οικονομικά 
προβλήματα και σπουδάζουν σε Ιδρύματα 
Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, μακριά από την πόλη κατοικίας τους. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 
οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το 
2013 από Ελληνικά Δημόσια Γενικά και Επαγ-
γελματικά Λύκεια και έχουν εισαχθεί, μέσω 
του συστήματος Πανελλαδικών εξετάσεων, 
σε ΑΕΙ της χώρας μας. Θα απονεμηθούν 
τουλάχιστον μία σε κάθε Περιφέρεια της 
Ελλάδος (13 περιφέρειες) ενώ για το νομό 
Αττικής μπορούν να δοθούν έως και 5 υπο-

τροφίες και το νομό Θεσσαλονίκης έως και 2. 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.
ote-cosmote-scholarships.gr/register  έως 
και τις 20/10/2013. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν 
να επισκεφτούν τον δικτυακό τόπο www.
ote-cosmote-scholarships.gr, και να 
επικοινωνούν στο email: info@ote-cosmote-
scholarships.gr  ή στα τηλέφωνα 2106177409 
και 2106372184, από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή και ώρες 10:00 - 13:00.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Mundus, 
το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Tilburg της Ολλανδίας 
και το Πανεπιστήμιο Stuttgart της Γερμανίας προσφέρει ένα 
νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Διεθνές 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Υπηρεσιών» 
(International Master in Service Engineering). Μέσα από ένα 
καλά οργανωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών δίνεται η 
δυνατότητα απόκτησης ενός ενιαίου και διεθνούς μεταπτυχια-
κού διπλώματος.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι 2 έτη. Τα μαθήματα πραγματοποι-
ούνται στα Αγγλικά. Πληροφορίες: τηλ. 0031 134662392 , 2810-
393530, 2810-393524 e-mail: imse@utv.nl, spinthakis@tsl.gr
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
15/01/2014: για υποψήφιους με αίτηση υποτροφίας Erasmus 
Mundus
01/04/2014: για υποψηφίους τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) χωρίς 
αίτηση υποτροφίας
01/06/2014: για υποψήφιους από χώρες της Ε.Ε. χωρίς αίτηση 
υποτροφίας.

Το ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT προκήρυξε τα εξής προγράμματα υποτρο-
φιών για Έλληνες του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015:
•Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Εγγραφή από Τρίτη 
8 Οκτωβρίου 2013 έως Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014. Καταλη-
κτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 
7 Φεβρουαρίου 2014. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι 
αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών. 
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες 
χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι 
αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο 
τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό. Αναλυτικές πληρο-
φορίες http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html
•Πρόγραμμα για Επιστήμονες. Εγγραφή από Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 

2013 έως Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013. Καταληκτική Ημερομη-
νία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης: Παρασκευή 22 Νοεμβρί-
ου 2013. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές πανεπιστημίων 
ή πολυτεχνικών σχολών και ερευνητές που έχουν συμπληρώσει 
τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εµπειρίας από την 
απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Αίτηση µπορούν να υποβά-
λουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυµούν 
να δώσουν διαλέξεις ή/και να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή 
ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν 
ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια 
από τρεις έως έξι µήνες και αφορούν όλους τους επιστημονικούς 
κλάδους. Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/greek_
research.html

Η εταιρεία «Innora Α.Ε.» στο Κορωπί 
πρόκειται να προσλάβει:
1. Έναν μηχανικό λογισμικού με μεταπτυχια-
κό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο, άριστη 
γνώση της αγγλικής, ερευνητική εμπειρία 

πέντε ετών και ευρεία γνώση στη σχεδίαση 
λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων.
2. Έναν μηχανολόγο μηχανικό με διδα-
κτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο, 
εργασιακή εμπειρία πέντε ετών στη σχεδίαση 

ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, ευρεία 
γνώση στη σχεδίαση συστημάτων αυτομάτου 
ελέγχου και άριστη γνώση των αγγλικών. 
Βιογραφικά αποστέλλονται στο: 
 jobs@innora.gr. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διεθνές Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  
στη Μηχανική Υπηρεσιών

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT 

Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών για Έλληνες

ΚΟΡΩΠΙ: Δύο Μηχανικοί από ιδιωτική εταιρεία

COSMOTE-OTE

20 υποτροφίες για πρωτοετείς φοιτητές

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
8


