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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 μηχανικούς στον 
ιδιωτικό 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 μη-
χανικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr  και 
διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο 
(Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, 
Αθήνα).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Εκδόθηκε η 3Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
(ΦΕΚ 11/5.9.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) 
που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότη-
τας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσω-
πικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-

ρίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη 
Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.). Όπως έχουμε γράψει και στο προηγούμενο 
τεύχος, η προκήρυξη αφορά και 120 διπλωμα-
τούχους μηχανικούς.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο 
Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού 
του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέ-
χονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄). 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει 
στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και 
λήγει τη 13η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέ-
ρα. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της 

ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο 
ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη 
διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 
3Κ/2014 Κατηγορία Π.Ε., Τ.Ε. ή Δ.Ε. Τ.Θ. 14.308 
Αθήνα Τ.Κ. 115.10 
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης 
εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης 
με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογη-
τικά λήγει με την πάροδο της 17ης Οκτωβρίου 
2014, ημέρας Παρασκευής.
Οι θέσεις αφορούν υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ σε 
ολόκληρη τη χώρα και κυρίως στην Αττική, στην 
Κεντρική και στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά. 
Ειδικότερα:
Όσον αφορά στους 100 ΠΕ διπλωματούχους 
ηλεκτρολόγους μηχανικούς θα προσληφθούν: 
50 άτομα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, 9 στον 
Πειραιά, 6 στη Φθιώτιδα, 4 στο Ηράκλειο, από 
3 στην Ανατολική Αττική και στην Αχαϊα, από 2 
στην Εύβοια, την Κέρκυρα, τη Λάρισα και την 
Ξάνθη και από 1 στην Αργολίδα, την Άρτα, τη 
Βοιωτία, τη Δυτική Αττική, τον Έβρο, την Ηλεία, 
την Κεφαλονιά, την Κόρινθο, την Κω, τη Λακω-
νία, το Λασίθι, τη Μεσσηνία, τη Ροδόπη, τη Ρόδο, 
τη Σάμο, τη Σύρο και τα Χανιά. Από τις θέσεις 
αυτές οι 52 αφορούν επιστήμονες με εμπειρία. 
Όσον αφορά τους ΠΕ Διπλωματούχους Μηχανι-
κούς Αναλυτές Προγραμματιστές, Πτυχιούχους 
Πληροφορικής και οι 20 θέσεις θα καλύψουν 
ανάγκες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ενώ οι 
18 απαιτούν εμπειρία. 

Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ  
από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου
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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:
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ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
•Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΛΙΖΑΣ αναζητά Υπεύθυνο Πωλή-
σεων για Ναυπηγεία και Κατασκευαστές σκαφών 
Ελλάδας - Εξωτερικού. Απαιτείται πτυχίο Μηχανολό-
γου, εμπειρία σε πωλήσεις, άριστη γνώση αγγλικών. 
Αποστείλατε βιογραφικό στο career@lalizas.com. 
Κωδικός θέσης: TI/2054.
•ΕΤΑΙΡΕΙΑ μΕ ΕδΡΑ ΤΗ ΓΛυφΑδΑ ζητάει συνεργά-
τες με γνώση προγραμματισμού Η/Υ, άπταιστη γνώση 
αγγλικών και προγραμμάτων Photoshop, Autocad. 
Επικοινωνία: 210 8983508, 6945 105810. Αποστολή 
βιογραφικών: info@glg.gr. Κωδικός θέσης: TI/2051.
•ΖΗΤΕΙΤΑΙ πΡοΓΡΑμμΑΤΙΣΤΗΣ με γνώσεις Visual 
studio,SQL server, c# από εταιρεία κατασκευής 
λογισμικού με έδρα το Νέο Ηράκλειο. Απαραί-
τητο δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή 
βιογραφικού στο smarinaki@g-
logic.gr. 
•Το ΤΕχνΙκο ΓΡΑφΕΙο «Συν-
ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ» στη Θεσσαλονίκη 
αναζητά έναν Μηχανολόγο Μηχα-
νικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για 
άμεση συνεργασία. Απαραίτητα 
προσόντα: Μελέτες Η/Μ εγκατα-
στάσεων, θερμομονωτικής επάρ-
κειας, πυροπροστασίας. Επιθυμη-
τές γνώσεις πάνω στην τεχνολογία 
των ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικών στο 
sinthesiergon@tee.gr.  
•ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απο ΤΕχνΙκΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Διπλ. Μη-
χανολόγος Μηχανικός, για πλήρη 
απασχόληση. Επιθυμητή η εμπειρία 
σε Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες, 
AutoCAD και Ενεργειακές Επιθεωρήσεις. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@solarproject.gr. 
•ΗΛΕκΤΡοΛοΓοΣ-ΗΛΕκΤΡονΙκοΣ μΗχΑνΙκοΣ 
/ μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών με γνώση 
hardware, embedded programming σε γλώσσα c και 
σειριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας ζητείται για μόνιμη 
απασχόληση από εταιρεία εμπoρική-κατασκευαστική 
και ανάπτυξης βιομηχανικών εφαρμογών. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώση microsoft 
sql server, ανάπτυξης εφαρμογών σε .net framework 
(vb.net). Αποστολή βιογραφικού στο mail: pantelidis@
pantelidis.com,  Θεσσαλονίκη.
•πΡοΓΡΑμμΑΤΙΣΤΗΣ – software developer μη-
χανικός με γνωση microsoft .net framework (vb.net), 
microsoft sql server, σειριακά πρωτόκολλα επικοινω-
νίας, ζητείται για μόνιμη απασχόληση από εταιρεία 
εμπoρική-κατασκευαστική και ανάπτυξης βιομηχανι-
κών εφαρμογών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση ανάπτυξης λογισμικού και γνώση embedded 
programming (c, assembly) και hardware. Αποστολή 
βιογραφικού στο mail: pantelidis@pantelidis.com,  
Θεσσαλονίκη.
•ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕχνΙκοΣ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ με ειδικότητα 
πολιτικού μηχανικού με 5ετή εμπειρία στον τομέα 
ασφάλειας και υγείας για την περιοχή της Λαμίας. 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: info@atzovaras.
gr. 
•ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απο φΡονΤΙΣΤΗΡΙΑκο οΡΓΑνΙΣμο 
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία 
στη διδασκαλία του Μαθηματος Στροβιλομηχανές, 
e-mail επικοινωνίας: info@iexperience.gr, Τηλ. 
6932376890. Έδρα Θεσσαλονίκη.
•ποΛΙΤΙκοΣ μΗχΑνΙκοΣ ζητείται για εργοτάξιο 
για έργα στο Ν.Θεσ/νικης & Ν.Χαλκιδικής απο την 
εταιρεία ‘’Μ & Κ Τεχνικά έργα’’ 694-8305240 Fax: 
2310-905553 email: mk.erga@gmail.com. 

•ΤΕχνΙκο μΕΣΙΤΙκο ΓΡΑφΕΙο ζητεί αρχιτέκτο-
νες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, 

για εργασία μεσίτη πλήρους απασχόλησης 
(προϋπηρεσία όχι απαραίτητη), οι υπο-
ψήφιοι πρέπει να έχουν επικοινωνιακές 
ικανότητες, επαγγελματισμό, προσεγμένη 

εμφάνιση και διάθεση για ομαδική εργασία 
στο περιβάλλον μίας σύγχρονης εταιρείας, 

μεταφορικό μέσο απαραίτητο, παρέχεται 
πλήρης εκπαίδευση, συνεχής υποστή-

ριξη, άριστο εργασιακό περιβάλλον, 
υψηλές αποδοχές, αποστείλατε 
βιογραφικό στο da@mrhome.gr. 
• ΣχΕδΙΑΣΤΗΣ -ΑΡχΙΤΕκΤο-
ΝΑΣ από τεχνική εταιρεία με 
άριστες γνώσεις 3 d max -scetch 
up - autocad- Photoshop -Corel – 

κ.ά. σχεδιαστικών προγραμμάτων 
για ημιαπασχόληση και ελεύθερη 

συνεργασία. Επικοινωνία στο archi.
contract@gmail.com. 

•κΑΤΑΣκΕυΑΣΤΙκΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητεί 
στατικό μηχανικό με εμπειρία σε μεταλλικά κτίρια και 
μηχανολόγο μηχανικό για εργασία 3 μηνών σε εργο-
τάξιο Αθήνας, βιογραφικά στο e-mail: info@ktiriaki.
com.gr.    
•νΕουΣ ΣυνΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙδΙκοΤΗΤΑΣ Senior 
Software engineerS θα εντάξει στο δυναμικό 
της η PROFILE ΑΕ, στα πλαίσια της ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν με σύμβαση έργου 
(εξάμηνη ή έτους που μπορεί να επεκταθεί) ή με 
σύμβαση αορίστου χρόνου. Οι ιδανικοί υποψήφιοι 
θα πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., οκταετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 
εταιρεία Πληροφορικής ή Χρηματοοικονομικό Οργα-
νισμό, πολύ καλή γνώση C#, WCF, WPF, COM+, VB6, 
.NET Interop, πολύ καλή γνώση σχεδίασης βάσεων 
δεδομένων σε MSSQL 2005, 2008, 2012 και τεχνικών 
βελτιστοποίησης μεγάλων βάσεων, εμπειρία ανάπτυ-
ξης λογισμικού σε κατανεμημένα συστήματα (n-tier) 
και καταγραφής τεχνικών προδιαγραφών, ικανότητα 
κατανόησης των απαιτήσεων πελατών, άριστη γνώση 
της αγγλικής γλώσσας και εκπληρωμένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: hr@profilesw.gr
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
πει να απευθύνονται στην κα Λουΐζα Παπαδοπούλου, 
e-mail: lpapadop@unipi.gr, τηλ. 210 4142631 ώρες 
10:00-15:00.

•ο ΕΙδΙκοΣ ΛοΓΑΡΙΑΣμοΣ κονδυΛΙων ΕΡΕυ-
ΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου «Πράσινες/Ελληνικές Αειφόρες Τεχνολογίες 
Φωτισμού», προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο 
για συνολικό χρονικό διάστημα έως και οκτώ (8) μηνών 
(με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω 
έργου) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν 
ποσό 14.550,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένας Έμπειρος Ερευνητής / Χημικός Μηχανικός, με 
Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση συναφή με το αντι-
κείμενο του έργου, που είναι: Σύνθεση και ανάπτυξη 
λεπτών πολυμερικών υμενίων για εύκαμπτες οργανι-
κές φωτοδιόδους (OLED). 
Μελέτη των διαδικασιών σύνθεσης στους μηχανισμούς 
ανάπτυξης και τη λειτουργικότητα των λεπτών υμενίων 
για OLED διατάξεις και in-line παρακολούθηση.
Καταληκτική ημερομηνία: 19-9-2014.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, 
οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλε-
φωνικά στο 2310-998103. 

•ο ΕΙδΙκοΣ ΛοΓΑΡΙΑΣμοΣ κονδυΛΙων ΕΡΕυ-
ΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου «Ελληνικό Πολιτικό μη-Επανδρωμένο Αερόχη-
μα_Hellenic Civil Unmanned Air Vehicle» που συγχρη-
ματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς 
πόρους, στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργασία 2011», 
με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κυριάκο Υάκινθο, 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών, 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 προϋπολο-
γισθέν ποσό έως 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Ένας Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχα-
νολόγος Μηχανικός κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
με 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, ή 
πτυχιούχος ΑΕΙ Μηχανολόγος Μηχανικός με 10ετή 
τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην υπολογιστι-
κή μηχανική αεροσκαφών, με έμφαση στη διαστασιο-
λόγηση και υπολογισμό μηχανικής συμπεριφοράς και 
αντοχής της δομής και των κατασκευαστικών στοιχεί-
ων αεροσκαφών, που αποτελεί τη γνωστική περιοχή 
της εν λόγω απασχόλησης στο έργο. 
Καταληκτική ημερομηνία: 22-9-2014.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, 
οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλε-
φωνικά στο 2310- 996411. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

•Το πΡοΓΡΑμμΑ «DUreCoBeL- Ανακύκλωση 
λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και 
υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων 
οικολογικών δομικών στοιχείων» (κωδικός έργου 
11ΣΥΝ_8_584) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ 80905) εντάσσεται στα 
πλαίσια της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις 
Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμέ-
νους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από εθνικούς πόρους. Φορέας Χρηματοδότησης 
είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα 
πλαίσια του παραπάνω προγράμματος o Ειδικός Λογα-
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρή-
της ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη 
έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου ως ακολούθως:
Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού 
Ορυκτών Πόρων κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος με 
σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: Οχτώ (8) μήνες από την υπο-
γραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι τη λήξη 
του έργου (30/06/2015) 
Ποσό: 9.500 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον προϋπο-
λογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Έρευνα επί συμβά-
σει από φυσικά πρόσωπα» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ερευνητική μονάδα «Τεχνο-
λογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργι-
κών Αποβλήτων και Αποκατάστασης Εδαφών», Σχολή 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν 
να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη 
Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα 
28210 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική) & 28210 37073 
(κα Δασκαλάκη Χριστιάνα).
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέ-
σουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με 
δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη 
κατάθεση της πρότασης τους μέχρι την Τετάρτη 24 
Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.

•Το κΕνΤΡο ΕΡΕυνων πΑνΕπΙΣΤΗμΙου πΕΙ-
ΡΑΙΩΣ προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης 
έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο 
«ΠΥΞΙΣ: Επίτευξη υψηλού βαθμού επιχειρησιακής επί-
γνωσης σε περιπτώσεις επειγουσών καταστάσεων με 
χρήση τεχνολογιών «ευφυών χώρων» και επαυξημένης 
πραγματικότητας» και ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
Έργου την 31/07/2015, ως εξής:
Ένα άτομο με Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφο-
ρικής & Επικοινωνιών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Επικοινωνιών & Δικτύων.
Καταληκτική ημερομηνία: 22-9-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέ-
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

EΛΣTAT
Στο 27% η ανεργία τον Ιούνιο
Στο 27% ανήλθε η ανεργία τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, κινούμε-
νη οριακά χαμηλότερα σε σχέση με τον Μάιο, διαψεύδοντας 
μερικώς τις προσδοκίες ότι η θερινή τουριστική περίοδος θα 
τροφοδοτούσε την απασχόληση.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Ιούνιο 
του 2014 ανήλθε σε 27,0% έναντι 27,6% τον Ιούνιο του 2013 και 
27,1% το Μάιο του 2014. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά 
το Ιούνιο του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.527.112 άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.303.884 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη 
ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.305.922 άτομα. Οι απασχο-
λούμενοι μειώθηκαν κατά 3.101 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 
του 2013 (μείωση 0,1%) και αυξήθηκαν κατά 10.290 άτομα σε 
σχέση με το Μάιο του 2014 (αύξηση 0,3%).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 43.291 άτομα σε σχέση με τον 
Ιούνιο του 2013 (μείωση 3,2%) και μειώθηκαν κατά 4.370 άτομα 
σε σχέση με το Μάιο του 2014 (μείωση 0,3%). Οι οικονομικά μη 
ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν 
εργασία, μειώθηκαν κατά 2.625 άτομα σε σχέση με το Ιούνιο 
του 2013 (μείωση 0,1%) και μειώθηκαν κατά 10.342 άτομα σε 
σχέση με το Μάιο του 2014 (μείωση 0,3%).
Η ανεργία στους άνδρες ανήλθε τον Ιούνιο στο 23,8% και στις 
γυναίκες στο 31,1%. Σε επίπεδο ηλικιακών ομάδων η μεγαλύτερη 
ανεργία καταγράφεται στις ηλικίες 15-24 ετών (51,5%) και ακο-
λουθούν οι ηλικίες 25-34 (35,6%) και οι ηλικίες 35-44 (23,2%).
Σε επίπεδο περιφερειών τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας 
εντοπίσθηκαν τον Ιούνιο σε Ήπειρο - Δυτική Μακεδονία 
(27,6%), σε Μακεδονία - Θράκη (27,5%) και στην Αττικής 
(27,3%).

ΟΑΕΔ
Αύξηση στους εγγεγραμμένους ανέργους 
τον Ιούλιο
Μικρή αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 1,84%, 
τον Ιούλιο παρά την αυξημένη εποχική απασχόληση, 
δείχνουν τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, που δόθηκαν στη δημο-
σιότητα
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το σύνολο των εγγεγραμ-
μένων ανέργων που συνεχίζουν να αναζητούν εργασία 
ανήλθε τον Ιούλιο σε 835.282 άτομα έναντι 820.156 τον 
προηγούμενο μήνα.
Αύξηση κατά 12,85% εμφανίζει ο αριθμός των επιδοτου-
μένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε τον Ιούλιο στους 89.850 
έναντι 79.621 τον Ιούνιο.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων 
είναι ηλικίας από 30 έως 54 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και Έλληνες υπήκοοι, ενώ προηγούνται 
σταθερά οι γυναίκες.
Αξίζει να σημειωθεί πως 143.744 άτομα, όπου 66.125 
(ποσοστό 46,00%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του 
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 
12 μηνών, και 77.619 (ποσοστό 54,00%) εγγεγραμμένα στο 
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
12 μηνών, δήλωσαν πως έχουν σταματήσει να αναζητούν 
εργασία.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογι-
στών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στο 
πλαίσιο υλοποίησης έργων ενδια-
φέρεται να καλύψει τις παρακάτω 
θέσεις:
Για το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική 
Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και 
Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμέ-
νων»
Ειδικότητες:
Κ1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ-
ΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (κωδικός αναφοράς Κ1 
– αριθμός συμβάσεων έως δύο (2)
Κ2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (κωδικός 
αναφοράς Κ2 – αριθμός συμβάσεων 
έως 2
Κ3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (JAVA & WEB 
DEVELOPER) (κωδικός αναφοράς Κ3 
– αριθμός συμβάσεων έως δύο (2)).
Για το έργο eCO-friendly urban Multi-
modal route PlAnning Services for 
Mobile uSers (eCOMPASS)
Ειδικότητες: Κ1 Επιστήμονας Πτυ-
χιούχος Πληροφορικής, ή Μηχανι-
κός Η/Υ & Πληροφορικής (κωδικός 
αναφοράς Κ1 – αριθμός συμβάσεων 
έως 1). Καταληκτική ημερομηνία: 
25-9-2014. 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://
www.cti.gr. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με την υποβολή 
προτάσεων και άλλες διαδικαστικές 
διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύ-
νεστε στον κ. Βασίλειο Βλαχόπουλο, 
e-mail: vlahop@cti.gr. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
καλεί τους ενδιαφερομένους να υπο-
βάλουν υποψηφιότητα, προκειμένου 
να αποτελέσουν την Ομάδα Εργασίας 
που θα αναλάβει την εκτέλεση του 
έργου «Aναβάθμιση δικτύου και σύν-
δεση των συστημάτων τηλε-εκπαίδευ-
σης με τη Δ/νση Βάσης Διαχείρισης 
Χρηστών», ως εξής:
Ένας Μηχανικός Η/Υ και Δικτύων 
[Senior], με 5ετή εμπειρία σε εγκα-
ταστάσεις & παραμετροποιήσεις 

δικτύων. Ένας Μηχανικός Βάσεων 
Δεδομένων [Senior], με 5ετή εμπειρία 
σε διαχείριση DataBase [Oracle, SQL 
Server]. Καταληκτική ημερομηνία: 
29-09-2014.
Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνο-
νται για περισσότερες πληροφορίες 
στην κα Ευφροσύνη Δρακάκη, τηλ. 
210 3671120, e-mail: marketing@tee.
gr, fax: 210 3671101.
Σχετικός σύνδεσμος για περισσότε-
ρες πληροφορίες: http://portal.tee.gr 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Επτά μηχανικοί με συμβάσεις 
έργου

ΤΕΕ

Δύο μηχανικοί με συμβάσεις 
έργου
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

σκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός και Μηχ/κός Η/Υ 
ή Πληροφορική, με αντικείμενο Σχεδιασμός και 
επίβλεψη πειραμάτων σε οπτικές διασυνδέσεις 
για υπολογιστικά συστήματα (Διάρκεια: 9 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 29-9-2014.
Πληροφορίες: κ. Πλέρος Νίκος, e-mail: npleros@
iti.gr. 
 
•Το ΙνΣΤΙΤουΤο ΤΕχνοΛοΓΙων πΛΗΡο-
ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ), στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου «5DMuPLIS- 5 Δια-
στάσεων πολυ-παραμετρικό-πολλαπλών χρήσεων 
σύστημα διαχείρισης πληροφορίας γης» [Κωδικός 
θέσης: 9034], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υπο-
βάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ 
ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, με 
αντικείμενο Όραση Υπολογιστών, Σχεδίαση και 
Ανάπτυξη Αλγορίθμων επεξεργασίας και ανίχνευ-
σης αλλαγών από εικόνες και 3-Δ δεδομένα στα 
πλαίσια του έργου (Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος: 
Θέρμη Θεσσαλονίκης).
Καταληκτική ημερομηνία: 29-9-2014.
Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ, Τηλ.: 
2311 257701, e-mail: kalm@iti.gr. 

•Το ΙνΣΤΙΤουΤο ΕΡΕυνΑΣ κΑΙ ΤΕχνοΛοΓΙ-
ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλο-
ποίησης του έργου «ΚΡΗΠΙΣ», προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας 
Χωροτάκτη Μηχανικού με ειδίκευση στην Περιφε-
ρειακή Ανάπτυξη, με αντικείμενο Συμμετοχή στην 
Μελέτη ανάπτυξης συνεργατικού σχεδιασμού 
Agropolis, στην Μελέτη ανάπτυξης συνεργατικού 
σχεδιασμού Technopolis, στην Μελέτη ανάπτυξης 
συνεργατικού σχεδιασμού Biopolis – Health, στο 
Σχεδιασμό Πόλου Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη 
Θεσσαλία και στη διάχυση αποτελεσμάτων και 
μεταφορά τεχνογνωσίας (Διάρκεια: 10 μήνες, 
Τόπος: Βόλος, Κωδικός θέσης: 136).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης - ειδικότητας 
Μηχανικού με ειδίκευση στην Περιφερειακή Ανά-
πτυξη (Διάρκεια: 3 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδικός 
θέσης: 139).
Καταληκτική ημερομηνία: 25-9-2014.
Πληροφορίες: κα. Όλγα Χατζηδήμου, Τηλ.: 
24210-96744, e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr. 

•Το ΙνΣΤΙΤουΤο ΤΕχνοΛοΓΙων πΛΗΡο-
ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Ι.Π.ΤΗΛ. 
ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π 
«LinkedTV: Television Linked To The Web» [Κωδι-
κός θέσης: ΙΠΤΗΛ-310], προσκαλεί τους ενδιαφε-
ρόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσό-
ντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένα άτομο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανι-
κός H/Y ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα, 
με αντικείμενο έρευνα και ανάπτυξη κατανόησης 
βίντεο (Διάρκεια: 6 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 23-9-2014.
Πληροφορίες: Δρ. Βασίλειος Μεζάρης, e-mail: 
bmezaris@iti.gr. 

•Το ΙνΣΤΙΤουΤο ΤΕχνοΛοΓΙων πΛΗΡοφο-
ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ), στα πλαί-
σια υλοποίησης του έργου «ΚΡΗΠΙΣ» [Κωδικός 
Θέσης: 9018], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υπο-
βάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένα άτομο Επιστημονικός Τεχνικός Συνεργάτης 
ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ, με 
αντικείμενο Υλοποίηση, συντονισμός, διαχείρι-
ση και συντήρηση του «Έξυπνου Ενεργειακού 
Σπιτιού» και λοιπών δραστηριοτήτων (Διάρκεια: 6 
μήνες, Τόπος: Θέρμη, Θεσσαλονίκη).
Καταληκτική ημερομηνία: 24-9-2014.
Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ, Τηλ.: 
2311 257701, e-mail: kalm@iti.gr. 

•Το ΙνΣΤΙΤουΤο ΤΕχνοΛοΓΙων πΛΗΡο-
ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Ι.Π.ΤΗΛ. 
ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π 
«ADVISE: Advanced Video Surveillance archives 
search Engine for security applications» [Κωδι-
κός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-311], προσκαλεί τους ενδιαφε-
ρόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσό-
ντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Δύο θέσεις  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μη-
χανικού Η/Υ ή Πληροφορικής, με αντικείμενα: 
Ανάπτυξη εφαρμογών εξαγωγής πληροφοριών 
περιεχομένου από βίντεο με σκοπό (α) την πρό-
βλεψη γεγονότων, (β) την δημιουργία οπτικών 
περιλήψεων και (γ) την ενσωμάτωση τους σε ένα 
ενιαίο σύστημα (Διάρκεια: 5 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 23-9-2014.
Πληροφορίες: κ. Πέτρος Δάρας, Τηλ.: 
2310464160, εσωτ. 277 ή 2311 257755, e-mail: 
daras@iti.gr. 

•Το ΙνΣΤΙΤουΤο ΤΕχνοΛοΓΙων πΛΗΡο-
ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Ι.Π.ΤΗΛ. 
ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π 
«PhoxTrot» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-313], προ-

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
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Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονί-
κης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), για την υλοποίηση του 
έργου με τίτλο «SETRACON: SEcuring 
TRansit CONntainers» και κωδικό 
2.1.1.77205.364 MIS-ETC 2264, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας «Λεκάνη της Μαύρης 
Θάλασσας 2007- 2013», με επιστη-
μονικά υπεύθυνο τον κ. Βαρσαμίδη 
Κωνσταντίνο, Καθηγητή της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, προ-

τίθεται να αναθέσει, σε ένα (1) άτομο, 
με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας 
και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 
4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), ως 
εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ 
(Πανεπιστημίου) και Μεταπτυχιακό 
τίτλο στη Διαχείριση Έργων ή Επικοι-
νωνίας και Διδακτορικό τίτλο σχετικό 
με τη διαχείριση έργου/επικοινωνίας/

ανθρωπίνου δυναμικού.
Καταληκτική ημερομηνία: 19-9-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι 
υποψήφιοι μπορούν να απευθύ-
νονται στην κ. Nικ. Χρυσοχοΐδου, 
Τηλ:2310013680, e-mail: eperev@
admin.teithe.gr. Περισσότερες 
πληροφορίες: www.ee.teithe.gr και 
στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.
diavgeia.gov.gr. 

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ένας μηχανικός με σύμβαση έργου

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μετα-
φορών (ΙΜΕΤ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «TEMR 
- Transportation Emissions Measurement and Reaction» 
[Κωδικός θέσης:44/2014 - 7133], προσκαλεί τους ενδι-
αφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού 
με ειδίκευση στη διαχείριση πληροφοριακών και ευφυών 
συστημάτων μεταφορών (ITS), με αντικείμενο Συμβολή στην 
ανάλυση απαιτήσεων για τη δημιουργία συστήματος παρα-
κολούθησης των εμπορευματικών μεταφορών, συμμετοχή 
στην ανάπτυξη του συστήματος για τη μοντελοποίηση και 
την παρακολούθηση των εκπομπών καυσαερίων και της 
κατανάλωσης ενέργειας των εμπορευματικών μεταφορών 
σε πραγματικό χρόνο καθώς και συμμετοχή στην εφαρμογή 
και αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων και μέτρων (Διάρ-
κεια: 2 μήνες, Τόπος: Αθήνα).
Καταληκτική ημερομηνία: 29-9-2014.
Πληροφορίες: κα. Αργυρώ Σπυριδάκη, Τηλ.:  211 1069599, 
e-mail: aspiridaki@certh.gr 
•	 Το	Ινστιτούτο	Βιώσιμης	Κινητικότητας	και	Δι-
κτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου «TEMR - Transportation Emissions Measurement 
and Reaction», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που 

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανολόγου 
Μηχανικού με ειδίκευση στη διαχείριση μηχανοκίνητων 
συστημάτων, με αντικείμενο Συμβολή στην περιγραφή 
των σύγχρονων πρακτικών και εξελίξεων, στην ανάπτυξη 
συστήματος για τη μοντελοποίηση και την παρακολούθηση 
των εκπομπών καυσαερίων και της κατανάλωσης ενέργειας 
σε πραγματικό χρόνο καθώς και συμμετοχή στην εφαρμογή 
πιλοτικών δράσεων και μέτρων (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: 
Αθήνα, Κωδικός Θέσης: 42/2014 [7131]).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού με 
ειδίκευση σε συστήματα αυτοματοποίησης, με αντικείμενο 
Συμβολή στην περιγραφή των σύγχρονων πρακτικών και 
εξελίξεων, συμμετοχή στην ανάπτυξη συστήματος για τη 
μοντελοποίηση και την παρακολούθηση των εκπομπών καυ-
σαερίων και κατανάλωσης ενέργειας των εμπορευματικών 
μεταφορών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και συμμετοχή 
στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των πιλοτικών δράσε-
ων και μέτρων (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Αθήνα, Κωδικός 
Θέσης: 43/2014 [7134]).
Καταληκτική ημερομηνία: 25-9-2014.
Πληροφορίες: κα. Αργυρώ Σπυριδάκη, Τηλ.:  211 1069599, 
e-mail: aspiridaki@certh.gr.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών 
του Τομέα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυν-
σης Υπηρεσιών Στέγασης που εδρεύει στην οδό Καποδι-
στρίου 27, 10432 Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του 
έργου: «Ανασχεδιασμός Στεγαστικού Προγραμματισμού 
της Επιχείρησης μετά τη δημιουργία θυγατρικών Εταιρειών» 

συνολικής διάρκειας 8 μηνών, ως εξής:
Ένα άτομο με πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
ή ισότιμο και μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα ακινήτων και 
διαχείρισης περιουσίας. 
Υποβολή Αιτήσεων από 15.09.2014 έως  26.09.2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ 
(www.dei.gr). 

ΙΜΕΤ

Τρεις μηχανικοί με σύμβαση έργου

ΔΕΗ

Ένας αρχιτέκτονας με μεταπτυχιακό
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Τριάντα Έλληνες φοιτητές αναζητά η γερμανική εταιρεία 
Silberform ag που δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας, 
σχεδιασμού και παραγωγής πρωτοτύπων, μοντέλων και ειδι-
κών οχημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία αυτοκι-
νήτων, αεροναυπηγική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
Η εταιρεία σκοπεύει να προβεί το προσεχές διάστημα στη 
δημιουργία ελληνικού παραρτήματος, το οποίο θα στελεχω-
θεί με αμιγώς ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό. Για τον σκοπό 
αυτό, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Erasmus+, αναζητά 30 

φοιτητές, σε γνωστικά αντικείμενα των κλάδων του σχεδια-
σμού, της μηχανικής, των κατασκευών, της μηχανολογίας, 
του προγραμματισμού, της επικοινωνίας και των ξένων 
γλωσσών, που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους 
άσκηση και να εκπαιδευτούν στις κεντρικές εγκαταστάσεις 
της εταιρείας στη Στουτγάρδη. Πληροφορίες προσφέρουν 
τα αρμόδια γραφεία Erasmus. Aποστολή βιογραφικών 
σημειωμάτων από τους υποψήφιους στο e-mail: a.pittaras@
silberform.ag

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τριάντα φοιτητές Πολυτεχνείου  
για πρακτική άσκηση

Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για 
διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και 
όχι μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτι-
κότερα:

ΚΙΝΑ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Ναυπηγός για 
επίβλεψη νέων κατασκευών στην Κίνα. 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό 
σημείωμα και φωτογραφία σε Diana 
Shipping Services S.A. Πεντέλης 16, 175 
64 Παλαιό Φάληρο, Αθήνα ή στο Email: 
hr.dept.shipping@gmail.com. Κωδικός 
Θέσης: TI/2008.

ΑΖΕΡμπΑΪΖΑν: Μηχανικό επιθεώρη-
σης εργοταξίου θα προσλάβει η Buro 
Happold στο Μπακού. Βιογραφικά απο-
στέλλονται μέσω του: Https://atsv7.wcn.
co.uk/search_engine/jobs.cgi?. 

ΚΑΤΑΡ: Η κατασκευαστική εταιρεία 
Arabian MEP Contracting στην Ντόχα 
προσφέρει εννέα θέσεις μηχανικών. 
Ζητούνται κυρίως μηχανολόγοι και ηλε-
κτρολόγοι μηχανικοί με αρκετά έτη επαγ-
γελματικής εμπειρίας και άριστη γνώση 
αγγλικών. Γνώση αραβικών και προϋπη-
ρεσία σε χώρες της Μέσης Ανατολής θα 
συνεκτιμηθούν. Βιογραφικά υποβάλλο-
νται στον ιστότοπο της εταιρείας: http://
www.arabian-mep.com/home/careers/. 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Δύο προγραμματιστές θα 
προσλάβει ο οργανισμός Overseas 
Student Welfare Organization στο 
Λονδίνο με ετήσιες αποδοχές των 
37.138 ευρώ. Βιογραφικά στο:  
overseasstudentwelfare@gmail.com. 

ΚΥΠΡΟΣ: Το Κυπριακό Ερευνητικό Ακα-
δημαϊκό Δίκτυο στη Λευκωσία προσλαμ-
βάνει έναν ειδικό επιστήμονα που πρέπει 
να διαθέτει: Πανεπιστημιακό δίπλωμα 
στην επιστήμη της Πληροφορικής, στη 
μηχανική πληροφορική, στην ηλεκτρονι-
κή μηχανική, βασικές γνώσεις σε θέματα 
δικτύων, Η/Υ και ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών και γνώση αγγλικών. Βιογραφικά 
αποστέλλονται μέσω του: http://www.
cynet.ac.cy/jobs/. 

ΑΥΣΤΡΙΑ: Έναν διευθυντή έργου αναζη-
τά η κατασκευαστική εταιρεία Vace στη 
Βιέννη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
διαθέτουν πτυχίο μηχανολόγου μηχα-
νικού, εμπειρία στη διαχείριση έργων 
έως πέντε έτη, άριστη γνώση αγγλικών, 
καλή γνώση γερμανικών και δυνατότητα 
ταξιδιών. Οι ετήσιες απολαβές ξεκινούν 
από 35.000 ευρώ. Βιογραφικά μέσω του: 
www.vace.at. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό ΙΤ θα εντάξει 
στο δυναμικό της η τεχνολογική εταιρεία 
Kathrein στο Μόναχο. Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ειδικότη-
τας, πολυετή εμπειρία σε περιβάλλον 
προγραμματισμού, γνώση του λογισμι-
κού Planview  και άριστη γνώση των 
αγγλικών. Βιογραφικά αποστέλλονται 
μέσω του:  http://www2.kathrein.de/
deveonline/. 

ΤΣΕΧΙΑ: Έναν μηχανικό σχεδίασης 
πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό της 
η εταιρεία τεχνολογίας Honeywell στο 
Μπρνο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
έχουν πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού, 
επαγγελματική εμπειρία σε εταιρείες πα-

ραγωγής, γνώση διαδικασιών διάβρωσης 
και λίπανσης, πιστοποιητικό DFSS Green 
Belt, εμπειρία με τα συστήματα ProE, 
PDM Link και Ms Office, και πολύ καλή 
γνώση της γερμανικής γλώσσας. Η εμπει-
ρία με τα προγράμματα ACAD, KissSoft 
και Flow CFD αποτελούν επιπλέον προ-
σόντα και θα συνεκτιμηθούν. Βιογραφικά 
υποβάλλονται μέσω του: http://www.
careersathoneywell.com/en/jobsearch/
jobdescription.aspx?Ianguageid=1&job
id=00230760.  

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Η κατασκευαστική 
εταιρεία CC προσλαμβάνει στο Ριάντ 
έναν διευθυντή κατασκευαστικών έργων. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν 
πτυχίο αρχιτεκτονικής ή πολιτικού μηχα-
νικού, προϋπηρεσία από πέντε έως επτά 
έτη, άριστη γνώση αγγλικών, χειρισμού 
Η/Υ και άδεια εργασίας. Βιογραφικά 
αποστέλλονται μέσω του: http://www.
bayt.com/en/job/project-manager-in-
saudi-arabia-3069073/. 

ΚΑΤΑΡ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα 
εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία ABS 
International στο Κατάρ. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ειδικότητας, 
εργασιακή εμπειρία δέκα ετών, άριστη 
γνώση αγγλικών και AutoCAD  και γνώση 
τεχνικού σχεδιασμού. Βιογραφικά απο-
στέλλονται στο: info@abs-international.
com.ar. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μηχανικούς ανάπτυξης 
θα επιλέξει η εταιρεία BMV Group στο 
Μόναχο. Πληροφορίες και αποστολή 
βιογραφικών μέσω του: http://www.
euroengineerjobs.com. 

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
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Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
προσφέρει υποτροφίες αριστείας για τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
του. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να  χορη-
γηθούν υποτροφίες πλήρους απαλλαγής 
διδάκτρων των ΠΜΣ σε άριστους υποψή-
φιους ενόψει της επόμενης ακαδημαϊκής 
χρονιάς 2014-2015.
Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληρο-
φορίες μπορούν να παρακολουθήσουν τις 
ενημερωτικές παρουσιάσεις (info-sessions), 
οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις ακό-
λουθες ημερομηνίες στις εγκαταστάσεις 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης: Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 
2014 και Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014.  
Ώρα έναρξης: 17.15.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
παρέχει δέκα μεταπτυχιακά προγράμμα-
τα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας 
στους τομείς της οικονομίας και διοίκησης 
επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, της νομικής 
και των ανθρωπιστικών σπουδών, για τα 
οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κα-
ταθέσουν την αίτησή τους άμεσα μέχρι την 
συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων.
 
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπου-
δών, που προσφέρονται είναι τα εξής:
Executive MBA 
MSc in Management 
MSc in Banking & Finance 
MSc in Sustainable Development 
(Κατευθύνσεις: Sustainable Strategies, 

Sustainable Tourism)
MSc in Strategic Product Design 
LLM in Transnational and European 
Commercial Law and Alternative Dispute 
Resolution 
MA in Black Sea Cultural Studies 
MA in Art, Law and Economy
MSc in Information and Communication 
Technology Systems 
MSc in Energy Systems (Κατευθύνσεις: 
Energy Management, Renewable Energy)

Περισσότερες πληροφορίες για τα προ-
γράμματα και για δηλώσεις συμμετοχής 
στο www.ihu.edu.gr ή στο τηλέφωνο 
2310807520 ή με email στο admissions@
ihu.edu.gr 

Προκηρύσσονται οι κάτωθι υποτροφίες οι οποίες υποστηρίζονται από 
την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Πατρών.
- Για Προπτυχιακές Σπουδές
Προκηρύσσονται 30 υποτροφίες των 5.000 €/έτος για πρωτοετείς 
(νέο-εισαχθέντες το 2014) οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές του Πα-
νεπιστημίου Πατρών. Η υποτροφία συνεχίζεται σε όλα τα έτη σπουδών, 
εφόσον ο υπότροφος έχει καλή απόδοση στις σπουδές του.
- Για Μεταπτυχιακές Σπουδές (αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπι-
στημίου Πατρών).

α. Προκηρύσσονται δύο υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για δυο 
το πολύ έτη για μεταπτυχιακές σπουδές (master) στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών.
β. Προκηρύσσεται μια υποτροφία των 10.000 €/έτος και για 3 το πολύ 
έτη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο τηλέφωνο 2610-969042, κ. Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, 
email: atriant@upatras.gr. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2014.
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.upatras.gr 

•ο Ελληνικός οργανισμός Ανακύκλωσης - Ε.ο.Αν., πρώην 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που λειτουργεί χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές του ανάγκες στα πλαίσια της 
αρχικής στελέχωσής του ενδιαφέρεται να καλύψει τις ανάγκες του με 
απόσπαση υπαλλήλων άλλων φορέων του δημοσίου ως εξής:
Τρία (3) άτομα ΠΕ Μηχανικών.
Ένα (1) άτομο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΠΕ Περιβάλλοντος.
Ένα (1) άτομο ΠΕ Πληροφορικής. 
Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι τρία (3) έτη και δύναται να 
παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού 
Π.Ε.Κ.Α. και των συναρμόδιων υπουργών, ύστερα από σχετική αίτηση 
του υπαλλήλου και με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ο.ΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στον 
Ε.Ο.ΑΝ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με e-mail στη διεύθυν-
ση: info@eoan.gr και p.seferli@eoan.gr μέχρι 2-10-2014. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στον Ε.Ο.ΑΝ στο τηλ. 210 8647420, 210-
8629944και ώρες 09:00 έως 13:00. Η προκήρυξη στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr). 

•Το υπουργείο οικονομικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 3 
του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α΄/30-03-2012) προτίθεται να προβεί στην 
απόσπαση υπαλλήλων από υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικά Πρόσω-
πα Δημοσίου Δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσί-
ας – Γραφείο Ελληνικού. Ειδικότερα σ’ αυτούς περιλαμβάνονται:
Πέντε (5) ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών Μηχανικών.
Δύο (2) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Τρεις (3) ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Δύο (2) ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Έναν (1) ΠΕ Πληροφορικής. 
Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνα-
τότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 29/09/2014.
Πληροφορίες : Μ. Καλοφώνου, Τηλέφωνο : 210-33.75.556. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη υποτροφιών Α. Μεντζελόπουλου

ΥΠΕΚΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18 Μηχανικοί με απόσπαση - μετάταξη

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υποτροφίες αριστείας για μεταπτυχιακά
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