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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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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ-
ΜΩΝ: Προσλήψεις 
δεκάδων μηχανικών 
από το Μάρτιο

ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για 
μηχανικούς στον ιδιω-
τικό τομέα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις 
για μηχανικούς με 
συμβάσεις έργου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕ-
ΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥ-
ΤΑ: Θέσεις για μηχα-
νικούς με συμβάσεις 
έργου

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΟΥ: Θέσεις για 
μηχανικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρο-
μείων προκηρύσσει την πλήρωση δεκατεσσάρων 
(14) οργανικών θέσεων ευθύνης, που είναι θέσεις 
ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ΕΕΤΤ, με 
τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από τις 
οποίες: τρείς (3) θέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης 
και έντεκα (11) θέσεις προϊσταμένων τμημάτων, με 
εξειδίκευση. Από τις θέσεις αυτές οι 12 αφορούν 
διπλωματούχους μηχανικούς ως εξής:

•Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τη-
λεπικοινωνιών απαιτείται: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού 
Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων.
•Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Ρύθμι-
σης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων απαιτείται: Πτυχίο 
ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 
ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού 
Η/Υ και Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού 
Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
•Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Επο-
πτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Τομέα απαι-
τούνται: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή 
Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού Πληροφορικής ή 
Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων..
•Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Πα-

ρακολούθησης της Αγοράς και Ανταγωνισμού απαι-
τείται: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή 
Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού Πληροφορικής ή 
Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυ-
σικού με ΜΔΕ στη Ραδιοηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονι-
κή, ή Πληροφορικής.
•Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Φά-
σματος, για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος 
Διαχείρισης Φάσματος, για τη μία (1) θέση Προϊστα-
μένου Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσμα-
τος και για τη μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος 
Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών απαιτείται: Πτυχίο ή 
Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδι-
κότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ 
και Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
•Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ταχυδρομείων, για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου 
Τμήματος Ρύθμισης Ταχυδρομικών Θεμάτων, Για τη 
μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας και 
Ελέγχου Ταχυδρομικού Τομέα   απαιτείται: Πτυχίο ή 
Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδι-
κότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικού Μη-
χανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού 
Η/Υ και Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού 
Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
•Για τη μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Πληρο-
φορικής απαιτείται: Πτυχιούχος ή Δίπλωμα Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού 
Η/Υ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχιούχου Πληροφο-
ρικής.   
Καταληκτική ημερομηνία: 04-03-2014

Για όλους τους μηχανικούς απαιτείται άδεια 
άσκησης του επαγγέλματος. Ολόκληρη η προκή-
ρυξη στο σχετικό σύνδεσμο: http://www.eett.gr. 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Δώδεκα μηχανικοί σε θέσεις ευθύνης 
με τριετείς συμβάσεις
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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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•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός (ΠΕ) έως 38ετών 
με γνώσεις γερμανικής γλώσσας ζητείται από 
εταιρία Νίλος Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε. με έδρα την Πτολε-
μαϊδα για απασχόληση εντός και εκτός Ελλάδος.
Βιογραφικά info@nilos.gr

•Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΘΕΣγάλαΠιες», ζητά από-
φοιτο/η πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με πολύ καλή 
γνώση αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης. Αποστο-
λή βιογραφικών στο info@thesgala.gr. 

•ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ή ΑΕΙ με εμπειρία στον 
τηλεπικοινωνιακό τομέα ζητείται από ΑΕ 
περιοχή ΒΙΠΕ Σίνδου k.oikonomou@
edil.gr

•ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗΣ με έδρα την 
Αθήνα, ενδιαφέρεται να 
προσλάβει μηχανικούς 
με εμπειρία σε προ-
γραμματισμό embedded 
συστημάτων και ιδιαίτερα 
με επεξεργαστές ARM, 
και με καλή γνώση C/
C++. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να έχουν την 
δυνατότητα παρα-
μονής σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ανάλογα με τις ανάγκες 
του έργου. Προσφέ-
ρεται ικανοποιητικός 
μισθός και προοπτικές 
εξέλιξης ανάλογα με τα 
προσόντα των υποψηφίων. 
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικό σημείωμα στην 
Αγγλική γλώσσα στο e-mail: 
webadmin@myomegasys.
com

•ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
αυτοματιστής και μη-
χανολόγος μηχανικός 
ΑΕΙ,ΤΕΙ ζητείται από 
Ελληνική εταιρία τροφίμων στο εξωτερικό με 
εμπειρία γνώση αγγλικών για την επίβλεψη και 
συντήρηση του εξοπλισμού της εταιρίας georgia.
zevelaki@ohonos.gr

•Η PROFILE Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία στο 
Χ.Α.Α.η οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις 
πληροφορικής στον χρηματοοικονομικό και τον 
ευρύτερο επιχειρησιακό χώρο, στα πλαίσια της 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, επιθυμεί να προσλάβει SQL 
Server Engineer. Περισσότερες Πληροφορίες: 
career@uth.gr. Πηγή: http://www.careerbuilder.
eu/

•ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ θα προσλάβει για Αθή-

να, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη η εταιρεία 
πληροφορικής Weblogic. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο e-mail: 
info@weblogic.gr. Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εργων 
Πληροφορικής (ΙΤ Project Managers): Οι νέοι 
συνεργάτες θα συνάψουν συμβάσεις αορίστου 
χρόνου, ενώ θα απασχοληθούν σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να 

διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, τουλάχιστον 
πενταετή προϋπηρεσία σε διαχεί-

ριση έργων ανώπυξης λογισμι-
κού, πολύ καλή γνώση και 

εμπειρία στην ανάλυση και 
σχεδίαση πληροφοριακών 
συστημάτων, καλή γνώση 

Βάσεων Δεδομένων και καλή 
χρήση της αγγλικής γλώσσας. 

Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία 
σε υλοποίηση e-business έργων. 
Γνώση του τουριστικού τομέα. 

Καλή γνώση εργαλείων υλοποίη-
σα εφαρμογών Διαδικτύου. Οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να 
επιδείξουν έργα στα 

οποία έχουν συμμε-
τάσχει περιγράφο-
ντας αναλυτικά τη 
συμμετοχή τους σε 
αυτά. Σχεδιαστές 
& Προγραμματι-

στές Διαδικτύου

Οι νέοι συνερ-
γάτες, οι οποί-
οι θα απα-
σχοληθούν 

σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, 

Αλεξανδρούπο-
λη, θα ανοώάβουν τη 

σχεδίαση και υλοποίη-
ση εφαμογών Διαδι-
κτύου (WebDesign & 
Development), ενώ 

θα απασχοληθούν και 
με εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων με χρήση 
των εργαλείων του MS SQL Server. Οι ιδανικοί 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ 
και διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Web 
Development/Βάσεις Δεδομένων. Για τη θέση 
Web Development απαιτείται πολύ καλή γνώση 
HTML5, καθώς και τουλάχιστον ενός εργαλείου 
μεταξύ των ASP, PHP, CFML, ενώ είναι απαραί-
τητη και η καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητές γνώσεις είναι το Photoshop, CSS3 
JQuery, Javascript, XML, JSON, Windows 2008, 
IIS7 κ.λπ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν 
έργα στα οποία έχουν συμμετάσχει περιγράφο-
ντας αναλυτικά τη συμμετοχή τους σε αυτά.
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη συγκριτικά με άλλες 
περιοχές του κόσμου με σημαντική οικονομική δραστηριό-
τητα (Διάρκεια: 2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, Τόπος: 
Θεσσαλονίκη)
Καταληκτική ημερομηνία: 19-2-2014.
Πληροφορίες: κα. Αναστασία Χριστοδούλου, Τηλ.: +30 
2310 498457
•Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύ-
ων Μεταφορών  - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος,  «FUTUREMED - Freight 
and passengers sUpporting infomobiliTy systems for 
a sUstainable impRovEment of the competitiveness 
of porthinterland systems of the MED area» και 
«OPTIMIZEMED – Optimizing and profiting best practices 
in the Med Area on foreign trade, intermodal transport and 
maritime safety» [Κωδικός θέσης: 09/2014] προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος με αντικείμενο 
Συμβολή στη συλλογή στοιχείων και ανάπτυξη ενιαίας πλη-
ροφοριακής πλατφόρμας. Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης 
πληροφοριών και κεφαλαιοποίησης αποτελεσμάτων. Συμ-
μετοχή στην αναγνώριση έργων και ανάλυση υφιστάμενων 
εργαλείων σε θέματα εξωτερικού εμπορίου, διατροπικής 
μεταφοράς και ασφάλειας θαλάσσιας μετακίνησης στην 
περιοχή της Μεσογείου (διάρκεια: 10 μήνες με δυνατότητα 
ανανέωσης, Τόπος: Θεσσαλονίκη)
Καταληκτική ημερομηνία: 21-2-2014.
Πληροφορίες: κα. Αναστασία Χριστοδούλου, Τηλ.: +30 
2310 498457
•Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Με-
ταφορών  - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος,  «RAIL4SEE: Rail Hub Cities for South 
East Europe» [Κωδικός θέσης: 10/2014] προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Μηχανικός Πληροφορικής με αντικείμενο Συμβολή 
στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για κινητά 
για το ενιαίο εισιτήριο (WP5). Συμβολή στην ανάπτυξη της 
online βάσης για τους παρόχους μεταφορικού έργου στην 
πόλη και στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Θεσσαλονί-
κης  (WP6) (Διάρκεια: 10 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, 
Τόπος: Θεσσαλονίκη).
Καταληκτική ημερομηνία: 24-2-2014.
Πληροφορίες: κα. Αναστασία Χριστοδούλου, Τηλ.: +30 
2310 498457
•Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΕΝοσΑΙ» [Κωδικός θέ-
σης: 890] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευό-
μενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών με αντικείμενο 
Εξέλιξη βάσης δεδομένων, ανάπτυξη και εξέλιξη αλγορίθ-
μων, ανάλυση δεδομένων, τελική επεξεργασία (Διάρκεια: 
10 μήνες, Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης)
Καταληκτική ημερομηνία: 17-2-2014
Πληροφορίες: κα. Κοπάνη, Τηλ.: 2310 498272, E-mail:  
kopani@certh.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 

•Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών 
Πόρων  - ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος, «Ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές μεθο-
δολογίες για τη μείωση του κόστους παραγωγής βιοντήζελ 
με την αξιοποίηση της παραγόμενης γλυκερίνης» (συντ. τίτ-
λου: GlyCo-Biodiesel) και κωδικό αριθμό 09ΣΥΝ-51-1165» 
[91Ε]  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμε-
νη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενο Αξιολόγηση 
καταλυτών σε διεργασίες αξιοποίησης υπολειμματικών 
τροφοδοσιών βιομάζας, πραγματοποίηση εργαστηριακών 
ελέγχων ακολουθώντας πρότυπες μεθόδους και τεχνο-
οικονομική μελέτη (Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος: Θέρμη 
Θεσσαλονίκης).
Καταληκτική ημερομηνία: 19-2-2014.
Πληροφορίες: κα. Τάνια Βαλασιάδου, Τηλ.: +30 2310 
498300
•Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων 
Μεταφορών  - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος «SMart green Innovative urban 
Logistics for Energy efficient mediterranean cities - SMILE» 
και «Promotion of Port Communities SMEs role in Energy 
Efficiency and Green Τechnologies for Berthing Operations 
– GREENBERTH» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Ειδικός πληροφορικής / προγραμματιστής με 
αντικείμενα: (α) Ανάπτυξη εφαρμογών για την ανάλυση 
συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών (β) Συμμετοχή 
στη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ανάλυσης 
πιλοτικών δράσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απο-
δοτικότητας των εμπορευματικών μεταφορών (γ) Ανάπτυξη 
ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για την οργάνωση των σχετικών 
πληροφοριών (δ) Διαχείριση διαδικτυακού εργαλείου για 
την επικοινωνία και συνεργασία των εταίρων και άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων (Διάρκεια: 10 μήνες, Κωδικός 
Θέσης: 05/2014, Τόπος: Αθήνα).
Ένας Πολιτικός Μηχανικός με αντικείμενα (α) Ανάλυση 
λιμενικών επιχειρησιακών διαδικασιών και λιμενικών δρα-
στηριοτήτων (β) Αξιολόγηση βέλτιστων λιμενικών πρακτικών 
σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο (γ) Ανάπτυξη προτάσεων 
και σχεδίων για τη βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικό-
τητας λιμένων σε σχέση με την εφαρμογή νέων τεχνολογι-
ών, επιχειρησιακών πρακτικών, και δεξιοτήτων (δ) Επαφή με 
εκπροσώπους της λιμενικής κοινότητας και συντονισμό του 
διαλόγου με αυτούς, σε συναντήσεις εργασίας (Διάρκεια: 
10 μήνες, Κωδικός Θέσης: 07/2014, Τόπος: Αθήνα).
Καταληκτική ημερομηνία: 17-2-2014.
Πληροφορίες: κα. Αργυρώ Σπυριδάκη, Τηλ.: +30 211 1069 
599
•Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων 
Μεταφορών  - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος, «Ex-post evaluation of Transport 
Research and Innovation in the FP7 ‘Cooperation’ 
Programme – TRI-VALUE» [Κωδικός θέσης: 08/2014] προ-
σκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτη-
τα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος με αντικείμενο Αξι-
ολόγηση των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων στον 
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

EUROSTAT
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ανεργία η 
Ελλάδα
Στο 27,8% εκτινάχθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, 
σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (27,7%), 
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(Eurostat) που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Εξάλλου, σταθερή στο 12% παραμένει η ανεργία στην Ευρω-
ζώνη από τον Οκτώβριο ως το Δεκέμβριο, ενώ στην «ΕΕ των 
28» η ανεργία μειώθηκε ελαφρώς από 10,8% το Νοέμβριο σε 
10,7% το Δεκέμβριο. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία 
στην Ελλάδα το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Συνολικά, τον 
Δεκέμβριο καταγράφονται 26,200 εκατομμύρια άνεργοι 
στην ΕΕ και 19,010 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη. Σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 
162.000 στην ΕΕ και κατά 129.000 στην Ευρωζώνη.
Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται 
στην Ελλάδα (27,8% τον Οκτώβριο), στην Ισπανία (25,8%), 
στην Κροατία (18,6%) και στην Κύπρο (17,5%). Τα χαμηλότερα 
ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Αυστρία (4,9%), στη 
Γερμανία (5,1%) και στο Λουξεμβούργο (6,2%).
Η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας μέσα σε ένα χρόνο κατα-
γράφεται στην Κύπρο (από 13,9% σε 17,5%) και στην Ελλάδα 
(από 26,1% τον Οκτώβριο του 2012 σε 27,8% τον Οκτώβριο 
του 2013).
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Οκτώ-
βριο έφτασε τα 1,388 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας 
στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 24,7% και στις γυναίκες 
στο 32,1%.
Τέλος, αύξηση σημειώθηκε στα ποσοστά ανεργίας των νέων 
(κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα, από 56,8% το Σεπτέμβριο, 
στο 59,2% τον Οκτώβριο. Με αυτά τα ποσοστά, η Ελλάδα 
εξακολουθεί να κατέχει τη θλιβερή πρωτιά στην ΕΕ στην 
ανεργία των νέων και ακολουθούν η Ισπανία (54,3%) και η 
Κροατία (49,2%). 
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (7,4%), 
στην Αυστρία (8,9%) και στην Ολλανδία (11,3%). Το Δεκέμ-
βριο η ανεργία των νέων στην ΕΕ μειώθηκε στο 23,2% από 
23,4% το Νοέμβριο και στην ευρωζώνη στο 23,8% από 24% 
αντιστοίχως.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αύξηση της ανεργίας ως το 2018
Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ILO) για τις προοπτικές στην αγορά εργασίας, στα 
επόμενα χρόνια. Η διαπίστωση πως η αδύναμη οικονομική 
κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο απέτυχε να φέρει βελτίω-
ση στην απασχόληση οδηγεί στην εκτίμηση πως οι συνθήκες 
θα παραμείνουν ζοφερές μέχρι το 2018, αφού στο διάστημα 
αυτό αναμένεται να προστεθούν 13 εκατομμύρια άτομα στη 
λίστα με τους ανέργους.

To Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθημα-
τικών (ΙΥΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα στο Ηρά-
κλειο-Κρήτη αναζητεί Τεχνικό-Επιστη-
μονικό Συνεργάτη στην περιοχή της 
Ανάπτυξης Λογισμικού και Ανάλυσης 
Δεδομένων Υποβρύχιας Ακουστικής 
Διάδοσης για απασχόληση με ανάθεση 
έργου διάρκειας μέχρι 18 μηνών στα 
πλαίσια του ερευνητικού έργου SEA-

EARS / ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Δίπλω-
μα Μηχανικού ή Πτυχίο Πανεπιστημίου 
ειδικότητας συναφούς με τις απαιτούμε-
νες γνώσεις.
Καταληκτική ημερομηνία: 17/02/2014
Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επαφή με τον Δρ. Εμμ. Σκαρσουλή (τηλ. 
2810-391776, eskars@iacm.forth.gr).

Μηχανικός στο ΙΥΜ

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λό-
γου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου 
‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Υποέργου 11 «Ψη-
φιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότη-
τας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για 
την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατ-
φόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό 
Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμέ-
νων» (εφεξής καλούμενου Έργου) 
της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» Πράξης «Ανάπτυξη 
Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρ-
μας, Καταγραφή και Συγκέντρω-
ση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονι-
σμός των Πράξεων της Κατηγορίας 
Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ 298759 
και συγχρηματοδοτούμενης από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, 
προτίθεται να απασχολήσει ορισμέ-
νο αριθμό συνεργατών με σύμβαση 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

για ανάληψη σχετικών έργων ως 
εξής:
Έξι άτομα Διπλωματούχοι Ηλεκτρο-
λόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ 
ή Μηχανικοί Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 19-2-
2014.
Οι συμβάσεις που θα συναφθούν 
θα έχουν διάρκεια έξη ή περισσό-
τερους ημερολογιακούς μήνες, 
ανάλογα με την φύση του προς 
ανάθεση έργου, με δυνατότητα 
παράτασης έως την ολοκλήρωση 
υλοποίησης του Έργου. Η ημερομη-
νία ολοκλήρωσης της υλοποίησης 
του Έργου είναι η 30-09-2015.
Ο ιστότοπος του ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι: 
http://www.athena-innovation.gr/ 
και του ΙΕΛ: http://www.ilsp.gr/. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή 
και διευκρινίσεις σε σχέση με την 
παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, 
στην κα Β. Παναγοπούλου (Γενική 
Διεύθυνση του ΕΚ ‘Αθηνά’), τηλ. 
2106875303.

Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου
ΙΕΛ-ΕΚ»ΑΘΗΝΑ»
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ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΤΙΤΟΣ»

(6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του 
έργου, ως εξής:
1. Μία (1) θέση με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Χη-
μεία, Χημική Μηχανική, Φυσική ή σε συναφές αντικείμε-
νο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες με την Δρα Γεωργία Χαραλαμποπούλου, στο 
τηλέφωνο 210-6503404 και στο e-mail: gchar@ipta.
demokritos.gr
Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν 
μέχρι 24-2-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαρια-
σμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτη-
ση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr
•Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επι-
στημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/
έργου (Ε-1853) «Αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας 
μέσω του ηλιακά υποβοηθούμενου θερμοχημικού κύκλου 
CaO/CaCO3», (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο-
λογίας, δράση «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερ-
μανίας  2013-2015»), που χρηματοδοτείται από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με πόρους από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού 
επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών με 
δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, ως εξής:
1. Μία (1) θέση με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Χημική 
Μηχανική, Χημεία ή σε συναφές αντικείμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες με τον Δρα Αθανάσιο Στούμπο, στο τηλέφωνο 210-
6503757 και στο e-mail: stubos@ipta.demokritos.gr
Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν 
μέχρι 24-2-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕ-
ΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 
60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

•Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών 
Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ερευνητικού προγράμματος«NOVELTIES ON CCS-
Πρωτοποριακές Τεχνολογίες για την υλοποίηση CCS» 
(Ε-1843), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι-
κότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη 
μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη 
ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
ως εξής:
Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη που 
θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους 
με δυνατότητα παράτασης.
To εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: 
Εργαστήριο MESL, ΙΠΥΦΔΝΜ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν 
μέχρι 03-03-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαρια-
σμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες με τoν κ. Γ. Ρωμανό στα τηλέφωνα: 210-6503972-
81 και στο email: groman@chem.demokritos.gr
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτη-
ση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr
•Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστη-
μών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/
έργου (Ε-1685) «SIMS – Stratum Corneum Investigation 
with Molecular Simulations-Μελέτη της Κεράτινης Στοι-
βάδας με Μοριακή Προσομοίωση», που χρηματοδοτείται 
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με 
πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση 
εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας έξι 

Ερευνητές μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Έξι μηχανικοί με οκτάμηνες συμβάσεις
Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει 
στο Δήμο Αθηναίων, κατόπιν της 
ΔΙΟΙΚ/Α/251/9 - 1-2014, ανακοίνωση 
του Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, 
πρόκειται να προσλάβει προσωπικό 
με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ 
(8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 6 του Ν. 3051/2002 και 
ισχύει μέχρι σήμερα, συνολικού αριθ-
μού τριάντα έξι (36) ατόμων, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται: 
Δύο ΠΕ Πληροφορικής
Δύο ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
Ένας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Ένας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Καταληκτική ημερομηνία: 17-2-2014.
Περισσότερες πληροφορίες παρέ-
χονται στα γραφεία της Υπηρεσίας, 
Πανεπιστημίου 57, 4ος όροφος, τηλ.: 
2103722580 και ώρες 08:00 π.μ. έως 
13:00 μ.μ.  
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•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έρευνα και ανάπτυξη 
συστήματος δομικών στοιχείων υψηλής ενεργειακής απόδο-
σης, με εφαρμογή κριτηρίων ολοκληρωμένης προστασίας 
του κτιριακού κελύφους και σχεδιασμού κύκλου ζωής», που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής ένωσης και από 
Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημή-
τριο Μπίκα, καθηγητή & Δ/ντή του Εργαστηρίου Οικοδομι-
κής & Φυσικής των Κτιρίων του τμήματος πολιτικών μηχα-
νικών Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για 
διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών (με δυνατότητα παράτασης 
έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολο-
γισθέν ποσό 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Ένας με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημίου.
Καταληκτική ημερομηνία: 13-2-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπο-
ρούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 995770 και 
2310- 995763 ώρες 10:00-12:00
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα Σχεδίασης 
Προηγμένων Τουριστικών Υπηρεσιών», που συγχρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, 
με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Κοτρό-
πουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφο-
ρικής Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 
τις 9/12/2014 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και 
σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής, 
σε ένα (1) άτομο  και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 
28350,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμι-
μων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου τα εξής:
Ένας με Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή Δίπλωμα Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών. 
Καταληκτική ημερομηνία: 17-2-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπο-
ρούν να απευθύνονται στον Αναπληρωτή Καθηγητή Κων/νο 
Κοτρόπουλο email costas@aiia.csd.auth.gr  (προτιμητέο), 
τηλ. 2310998225.  
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ελληνικό Πολιτικό 
μη-Επανδρωμένο Αερόχημα - Hellenic Civil Unmanned Air 
Vehicle» που υλοποιείται μέσω της Δράσης «Συνεργασία 
2011» και συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 
Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κυριά-
κο Υάκινθο, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) 
άτομο για διάστημα έως τις 30/06/2015 (ημερομηνία λήξης 
του εν λόγω έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου, 

μέχρι τη λήξη αυτής) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 
24.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων 
κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
ως εξής:
Ένας Υποψήφιος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 
(Αεροδυναμική, CFD, Πειραματική ρευστομηχανική)
Καταληκτική ημερομηνία: 17-2-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπο-
ρούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 996411.  
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανε-
πιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Σχεδίαση 
και Ανάπτυξη χιλιοστομετρικού RFIC/MMIC ολοκληρωμέ-
νου κυκλώματος στην E-band και σε τεχνολογία CMOS 
για εφαρμογές ραδιοδικτύων κορμού κινητής τηλεφωνίας 
και ιδιωτικά δίκτυα του μέλλοντος» (EMOSIC), που συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γρηγόριο 
Καλύβα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπι-
στημίου Πατρών, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με 
δύο φυσικά πρόσωπα, ως εξής:
Ερευνητής 1: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή άλλου συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.
Ερευνητής 2: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.
Καταληκτική ημερομηνία: 13-2-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον 
κο. Γρηγόριο Καλύβα, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρ-
μογών (APEL), του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
τηλέφωνο 2610-996424, e-mail: kalivas@ece.upatras.
gr.     * Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Κα-
τασκευές από σκυρόδεμα ανθεκτικές σε ακραίες φυσικές 
και ανθρωπογενείς απειλές» με κωδικό ERC-12, Φ.Κ. D 774 
που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «Χρηματοδότηση 
προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη 
των ERC Grant Schemes» του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον Μιχαήλ Ν. Φαρδή, καθηγητή του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθε-
ται να αναθέσει με σύμβαση έργου, ως κάτωθι:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βασικό Δίπλωμα Μηχανο-
λόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού και Διδακτορικό Δί-
πλωμα στη γνωστική περιοχή Υπολογιστικής Ρευστομηχανι-
κής διφασικών ροών και κατά προτίμηση στην υπολογιστική 
προσομοίωση πυρκαγιάς και στη Μηχανική της πυρκαγιάς.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-2-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον 
καθ. Μιχαήλ Ν. Φαρδή, Εργαστήριο Κατασκευών του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
τηλέφωνο 26 10 99 76 51, e-mail fardis@upatras.gr. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

Ευκαιρίες για απασχόληση και δεκάδων διπλωματούχων 
μηχανικών σηματοδοτεί η επανεκκίνηση της κατασκευής των 
τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων, που υπολογίζεται να γίνει σταδι-
ακά από τον Μάρτιο. 
Σε πρώτη φάση η έναρξη των έργων θα γίνει από την Ιόνια 
Οδό και στις περιοχές Αντίρριο – Παράκαμψη Αγρινίου, 
Κουβαράς – Κομπότι και Φιλιππιάδα – Εγνατία.  Πρόκειται 
να προσληφθούν συνολικά 4.500 άτομα διαφόρων ειδικο-
τήτων, μεταξύ των οποίων και μηχανικών. Στη συνέχεια σε 
φάση λειτουργίας εργοταξίων θα μπει η Κεντρική Οδός, ενώ 
θα ακολουθήσουν η Ολυμπία Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου.
Όσον αφορά τις ειδικότητες των μηχανικών μεγαλύτερη 
ζήτηση θα έχουν αυτές των ΠΕ Τοπογράφων, ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων και Αρχιτεκτόνων Τοπίου, ΠΕ 
Μεταλλειολόγων, ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στα υδραυλικά 
έργα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών με εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις.
Στα γενικά προσόντα που απαιτούνται περιλαμβάνονται το πτυ-
χίο ΑΕΙ, η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η γνώση χειρισμού 
Η/Υ και των ειδικών προγραμμάτων για κάθε ειδικότητα. Τη 
διαφορά για την πρόσληψη μπορούν να κάνουν η εξειδίκευση 
στο αντικείμενο των θέσεων και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχα έργα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αρχίσουν να στέλνουν τα βι-
ογραφικά τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταιρειών: 
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (www.gek.gr), ΑΚΤΩΡ (www.aktor.gr, careers@
aktor.gr) και J&P ΑΒΑΞ (www.jp-avax.gr). 

Προσλήψεις δεκάδων μηχανικών από το Μάρτιο

Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχα-
νικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και όχι 
μόνο, σε διάφορες χώρες . Αναλυτικότερα:
ΚΥΠΡΟΣ: Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας SDC αναζητά 
έναν μηχανικό πωλήσεων και υποστήριξης συστημάτων ασφα-
λείας και αυτοματισμού. Απαραίτητα προσόντα είναι η κατοχή 
πτυχίου, η πείρα στις πωλήσεις, οι τεχνικές γνώσεις στα αυτομα-
τοποιημένα συστήματα και η πολύ καλή γνώση των αγγλικών. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22252040.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό παραγωγής  θα προσλάβει η εται-
ρεία BMW στο Μόναχο. Πρέπει να διαθέτει πτυχίο μηχανολο-
γίας ή ηλεκτρολογίας, διετή εργασιακή εμπειρία, άριστη γνώση 
αγγλικών και γερμανικών. Περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: +498938217001. 
ΔΑΝΙΑ: Η εταιρεία Siemens θα εντάξει στο δυναμικό της έναν 
μηχανικό προηγμένων τεχνολογιών στο Νόρντμποργκ και έναν 
επόπτη συναρμολόγησης στο Έσμπιεργκ. Για τον πρώτο απαιτεί-

ται το πτυχίο ΑΕΙ, το μεταπτυχιακό, η τριετής εργασιακή εμπει-
ρία ή η κατοχή διδακτορικού και η άριστη γνώση των αγγλικών. 
Ο δεύτερος πρέπει να διαθέτει πτυχίο μηχανικού, εμπειρία, 
γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών 
στο: http://www.siemens.dk/career. 
ΣΟΥΗΔΙΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό θα εντάξει στο δυναμικό της  
η εταιρεία SKB για τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις στην πόλη 
Oskarshamn. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να έχουν 
πτυχίο ΑΕΙ, πολυετή προϋπηρεσία στις κατασκευές, γνώση σχε-
διαστικών εργαλείων, εμπειρία στο χάλυβα και το σκυρόδεμα, 
πολύ καλή γνώση αγγλικών και σουηδικών και άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: rekrytering@skb.se. 
ΙΤΑΛΙΑ: Τη θέση ενός ηλεκτρονικού μηχανικού επιθυμεί να 
καλύψει ιταλική εταιρεία παραγωγής εργαλειομηχανών με έδρα 
τη Ρώμη. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
roma@inforgroup.eu. 

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στo πλαίσιo της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ και 
του έργου «Καθοδηγούμενος από το 
Αποτέλεσμα Φωτισμός για Δυναμικά 
Τρισδιάστατα περιβάλλοντα- 3712» που 
υλοποιείται μέσω της ΓΓΕΤ στo πλαίσιo 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 
ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ο ΕΛΚΕ 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση 
έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, 
το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου, 
πέντε (5) φυσικά πρόσωπα, για την 
εκτέλεση των έργων ως εξής:  - Για τις 

θέσεις 1, 2: Πτυχίο ΑΕΙ (ημεδαπής ή 
αλλοδαπής) στην πληροφορική, επιστή-
μη υπολογιστών ή δίπλωμα μηχανικού 
υπολογιστών ή συναφές. Μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο της 
πληροφορικής.  - Για τη θέση 3: Πτυχίο 
ΑΕΙ (ημεδαπής ή αλλοδαπής) στην 
πληροφορική, επιστήμη υπολογιστών 
ή δίπλωμα μηχανικού υπολογιστών ή 
συναφές.
- Για τη θέση 4:  Πτυχίο ΑΕΙ (ημεδαπής 
ή αλλοδαπής).  Μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης σε αντικείμενο της πληρο-
φορικής.  - Για τη θέση 5: Πτυχίο ΑΕΙ 
(ημεδαπής ή αλλοδαπής) στην πληροφο-
ρική, επιστήμη υπολογιστών ή δίπλωμα 

μηχανικού υπολογιστών ή συναφές. 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε 
αντικείμενο της πληροφορικής.   Η 
υποβολή των προτάσεων και λοιπών δι-
καιολογητικών όπως και ερωτήσεων από 
τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον 
Επικ. Καθηγητή Παπαϊωάννου Γεώργιο , 
έως τις 17/02/2014 και ώρα 12.00 στην 
εξής ηλεκτρονική διεύθυνση gepap@
aueb.gr. 
Η πρόσκληση στην ιστοσελίδα: http://
static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%
CE%99%CE%A1%CE%A5469%CE%9
24%CE%9C-%CE%93%CE%944. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
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Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας 
ΜΑΣΝΤΑΡ (MASDAR Institute of Science 
and Technology) στο Άμπου Ντάμπι των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προσφέρει 
δέκα (10) υποτροφίες, σε Έλληνες φοιτητές 
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Οι εν λόγω 
υποτροφίες αφορούν σε οκτώ προγράμμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς:
- Χημικοί Μηχανικοί (Chemical Engineering),
- Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφο-
ρίας (Computing and Information Science),
- Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Electrical Power 
Engineering),
- Μηχανικά Συστήματα και Διαχείριση 
(Engineering Systems and Management),
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (Materials 
Science and Engineering),
- Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Mechanical 
Engineering),
- Μηχανικοί Μικροσυστημάτων 
(Microsystems Engineering) και,

- Ύδατα και Περιβαλλοντική Μηχανική 
(Water and Environmental Engineering),
- καθώς και σε ένα διατμηματικό πρόγραμμα 
που οδηγεί σε διδακτορικό τίτλο (PhD).
Χορηγείται πλήρης υποτροφία με κάλυψη 
όλων των εξόδων διαμονής και φοίτησης 
από την εταιρεία MASDAR.
Το Ινστιτούτο αυτό είναι πολύ υψηλού 
επιπέδου, λειτουργεί υπό την αιγίδα της 
κρατικής εταιρείας MASDAR, συνεργάζεται 
με το Αμερικανικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
της Μασαχουσέτης - ΜΙΤ (Massachusetts 
Institute of Technology). 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
υψηλό επίπεδο παραδείγματος χάριν, 
πτυχιούχοι Επιστημών και Μηχανικής 
(Science and Engineering) θα πρέπει να 
διαθέτουν βαθμολογία τουλάχιστον CGPA 
3.0 της κλίμακας των 4.0, GRE Quantitative 
score 155 και ένα ελάχιστο TOEFL score 91 
(IBT) ή IELTS score 6.5. Υποψήφιοι που δεν 

πληρούν τα GRE κριτήρια μπορούν να εισα-
χθούν με κατατακτήριες εξετάσεις ή φοιτώ-
ντας σε επιπλέον τμήματα του Ινστιτούτου 
MASDAR. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώ-
νουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση admissions@masdar.ac.ae για 
το φθινόπωρο του 2014 και θα ενημερω-
θούν απευθείας. Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων η 31η Μαΐου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τα προγράμματα, κριτήρια αποδοχής 
και υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να βρουν στο e-mail: info@
masdar.ac.ae τηλ. +971 2810 9333 και fax 
+971 2810 9901 ή να επικοινωνήσουν με 
το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων Tel : 
+971-2-810 9444 Fax : +971-2-810 9901 
Email : sao@masdar.ac.ae , επίσης, με την 
Διευθύντρια Φοιτητικών Υποθέσεων , κα 
Monika Counts στο τηλ: +971 2 810 9343

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών αποφάσισε την πρόσληψη 
Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2013-2014 για τη συμμετοχή στη διδα-

σκαλία των εργαστηρίων των παρακάτω 
μαθημάτων:
1. Ηλεκτρονικό Σχέδιο
2. Μηχανική των Υλικών
3. Δομικά υλικά
4. Ανάλυση Κατασκευών με τη μέθοδο 

των Πεπερασμένων Στοιχείων.
Καταληκτική ημερομηνία: 24/02/2014
Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμμα-
τεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών στα τηλέφωνα: 
2610 996500 και 2610 996501.

•Ανακοινώθηκε η πρόσληψη ΠΕ Πολι-
τικού Μηχανικού με εξειδίκευση στην 
αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες 
του υποέργου Αρχαιολογικές Έρευνες 
και Εργασίες της ενταγμένης στο Ε.Π. 

«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 
πράξης Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ 
Φάση. (Διάρκεια: 4 μήνες με δυνατότητα 
ανανέωσης). Καταληκτική ημερομηνία: 
14-2-2014. Πληροφορίες στην ιστοσελί-
δα: http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/
itemview.aspx?documentID=190280. 

•Θέσεις εργασίας σε τέσσερις ΠΕ 
Πολιτικών Μηχανικών για 12 μήνες 
προσφέρει η Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου 
Ηρακλείου Κρήτης. Αιτήσεις ως τις 
14 Φεβρουαρίου. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 2810 824625. 

Νέες προθεσμίες έλαβε η προκήρυξη που έβγαλε το ΑΣΕΠ 
για τις προσλήψεις διοικητικών και τεχνικών στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. 
όπου περιλαμβάνονται και 14 διπλωματούχοι μηχανικοί, 
όπως γράφαμε στο προηγούμενο τεύχος μας.
Ειδικότερα πρόκειται για 5 ΠΕ Πληροφορικής, 1 ΠΕ Πολι-
τικών  Μηχανικών, 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2 ΠΕ 

Μηχανολόγων Μηχανικών, 3 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και 2 ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Από 19 Φεβρουαρίου που ήταν αρχικά, σύμφωνα με τις 
νέες προθεσμίες οι αιτήσεις υποβάλλονται τώρα ηλεκτρο-
νικά από 10 έως 24 Φεβρουαρίου και ταχυδρομικά έως 26 
Φεβρουαρίου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Πανεπιστημιακοί υπότροφοι στο Τμήμα  
Πολιτικών Μηχανικών

Θέσεις εργασίας σε πέντε Πολιτικούς μηχανικούς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΙΤ:  Παράταση προθεσμίας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΣΝΤΑΡ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Δέκα υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές
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