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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
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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

Συνέχεια στη σελ. 2

ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα 
ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων 
ειδικοτήτων για εργασία ως εξής:
•Ο Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ (Ενεργειακή Διεύθυν-
ση) ζητά: μηχανολόγους μηχανικούς QA/QC 
(σύνταξη προδιαγραφών ποιοτικής διασφάλισης 
& ελέγχου), συγκολλήσεις (WPSs & PQRs) με 
αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
υγροποιημένο φυσικό αέριο, διυλιστήρια. Κα. 
Σαμαρά, asamara@jp-avax.gr , φαξ: 210-
6196801. Κωδικός «QA/QC». 
•Τεχνική εταιρεία στο Κολωνάκι ζητά άμεσα 
Αρχιτέκτονα με προσανατολισμό στο minimal 
design, και άριστη γνώση Archicad, Autocad-3D, 
Photoshop, Office, με ευχέρεια στη σύνθεση 
και στις φωτορεαλιστικές απεικονήσεις. Απα-
ραίτητη αποστολή δείγματος δουλειάς-portfolio 
σε ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
greekdevelopment@yahoo.com. 
•Μεγάλη εξαγωγική εταιρεία αναζητά μηχανικό 
με άριστη γνώση ρωσικών και καλή γνώση 
αγγλικών. Περισσότερες πληροφορίες στο: 
6986546952.
•Τεχνική εταιρεία Ζητά Προγραμματιστή. Επι-
θυμητή γνώση : - .net - c++ - Entity Framework - 
MS-SQL. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2315509090. 
Ωράριο : 9:00 - 17:00 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ -Μηχανικός ζητείται από 
εταιρεία θέρμανση ψύξης ΑΠΕ στο Καλοχώρι 
Θεσ/νίκης για το τμήμα υποστήριξης των προϊό-
ντων της Βιογραφικά xant@ikoenergia.gr. 
•ΑΠΟ την εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ 
στη Λάρισα λόγω ανάληψης μεγάλων έργων ζη-
τούνται έμπειρα άτομα για στελέχωση των παρα-
κάτω τμημάτων: Τμήμα έρευνας, Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΑΕΙ/
ΤΕΙ) με γνώση SOLIDWORKS. Τμήμα Πολυμέ-
σων, γραφίστες (PHOTOSHOP κ.λπ.), απόφοιτοι 
Πληροφορικής ΑΕΙ-ΤΕΙ. Προσφέρεται μόνιμη 
απασχόληση και προοπτικές εξέλιξης. Παρακα-
λώ αποστείλατε βιογραφικό: e-mail: contact@
soukosrobots.gr, Φαξ: 2410- 541.030, πληροφο-
ρίες: 2410-541.028.  
•Η εταιρεία Sychem, η οποία δραστηριοποι-
είται στη σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων επε-
ξεργασίας νερού, αναζητάει έναν μηχανολόγο 
μηχανικό. Για τη θέση απαιτείται ελάχιστη τετρα-
ετής προϋπηρεσία σε συντονισμό και επίβλεψη 

έργων Η/Μ εγκαταστάσεων, μεγάλη εξοικείωση 
με αντλίες θερμότητας, εξοπλισμό κλιματισμού 
και υδραυλικών δικτύων, δυνατότητα συχνών 
ταξιδιών, καλή χρήση του AutoCAD και άριστη 
γνώση αγγλικών - Η/Υ. Ο κάτοχος της θέσης 
θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή στον 
σχεδιασμό εφαρμογής των έργων, τη συγκριτική 
αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων και 
εξοπλισμού, την προετοιμασία προϋπολογισμών, 
προμετρήσεις - επιμετρήσεις και τη σύνταξη 
προσφορών έργου. Αποστολή βιογραφικών στο 
φαξ: 210 6084942. Πρόσθετες πληροφορίες στο 
www.sychem.gr.
•Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά αναζητά Μηχανικούς 
για εργασία σε ΜΙΑ από τις παρακάτω θέσεις 
εργασίας στην Αλεξανδρούπολη: 1. Σχεδίαση 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 2. Ανάπτυξη προ-
γραμμάτων για ενσωματωμένα συστήματα 3. 
Προγραμματιστής .NET Framework. Απαραίτητα 
προσόντα: - Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από-
φοιτος/η Ελληνικού πανεπιστήμιου ή αντίστοιχης 
σχολής του εξωτερικού - Εργασιακή ή ερευνητι-
κή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση - Άριστη γνώση 
Αγγλικών - Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις (μόνο για άντρες). Παρακαλώ όπως 
αποστείλατε το βιογραφικό σας στο ibd@prisma.
gr με Θέμα: το Ονοματεπώνυμό σας, ΤΕΑ004-Χ 
(τον αριθμό της θέσης που σας ενδιαφέρει).
•Τρεις συμβούλους πώλησης ηλεκτρολογικού 
υλικού θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία 
Καυκάς, στην Αθήνα. Αντικείμενο εργασίας των 
υποψηφίων είναι η εξυπηρέτηση των πελατών 
και η υποστήριξή τους μετά την πώληση. Οι 
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν πτυχίο 
ΑΕΙ-ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, προϋπηρεσία δύο 
ετών, ευχέρεια στην επικοινωνία και καλή γνώση 
αγγλικών.
Βιογραφικά στο hr@kafkas.gr. 
•Έναν τεχνικό Η/Υ επιθυμεί να προσλάβει η 
εταιρεία ειδών γραφείου Papercraft για τον 
νομό Καβάλας. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
ΑΕΙ-ΤΕΙ, προϋπηρεσία, δίπλωμα μηχανής και 
αυτοκινήτου και επικοινωνιακές ικανότητες. 
Αποστολή βιογραφικών στο: sales@papercraft.
gr. 
•Ζητείται μηχανικός περιβάλλοντος ή περι-
βαλλοντολόγος για απασχόληση σε περιβαλ-
λοντικό μελετητικό γραφείο στη Χαλκίδα. Θα 
προτιμηθούν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. 
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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
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ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τρεις μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Μηχανικοί για εκπαιδευτικό έργο

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο εδρεύει στην Ανά-
βυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε 
έναν Πτυχιούχο Χημικό Μηχανικό, στο πλαίσιο του 
Ερευνητικού Προγράμματος: «AQUA-NANO», για 
διάστημα (6) έξι μηνών. 
•Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευ-
νών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο 
Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν 
Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή 
Μηχανικών Η/Υ (ΠΕ) στο πλαίσιο του Ερευνητικού 

Προγράμματος: «LIFEWATCH», για διάστημα δώδε-
κα (12) μηνών.
•Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευ-
νών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο 
Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν 
Πτυχιούχο Φυσικό ή Μηχανικό ή Επιστημών της 
Θάλασσας με ειδίκευση (MSc) στην Ωκεανογραφία 
ή Παράκτια Μηχανική στα πλαίσια του Ερευνητικού 
Προγράμματος: «MyOceanFO», για διάστημα (4) 
τεσσάρων μηνών.
Καταληκτική ημερομηνία: 3-11-2014.
Πληροφορίες: https://cloudfs.hcmr.gr/

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης , προ-
κειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες διδακτικού έτους 2014 - 2015 (χειμερινό 
και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη 
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 
ωριαία αντιμισθία.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
- Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Ναυπηγού Μηχ/
γου Μηχ/κού και ελλείψει Μηχ/γος Μηχ/κός για 
μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

- Έως δυο (02) άτομα ειδικότητας Πληροφορικής 
με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής Πληροφο-
ρικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφο-
ρικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π) και έλλειψη αυτών 
κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον 
Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το 
Π.Δ. 50/2001, για το μάθημα της Πληροφορικής.
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 22/10/2014 - 
31/10/2014.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.yen.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν 
βιογραφικό στη διεύθυνση skourniotis@ippc.gr. 
ΕΔΡΑ ΕΥΒΟΙΑ. 
•ΑΕ Γεωπληροφορικής ζητείται Μηχανικός 
δικτύων με IT σπουδές, μονοετή τουλάχιστον 
εμπειρία σε διαχείριση εταιρικού δικτύου, 
δυνατότητες προγραμματισμού και εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο 
info@ktimatologio.net.
•Από το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο «διαβά-
ζω» – Καμάρα Θεσσαλονίκης ζητείται Χημικός 
Μηχανικός για διδασκαλία μαθημάτων. Αποστο-
λή βιογραφικών με θέμα την ειδικότητά σας στο 
diabazo@diabazo.gr.
•Από το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο «διαβά-
ζω» – Καμάρα Θεσσαλονίκης ζητείται Καθηγη-
τής Πληροφορικής με απαραίτητη εξειδίκευση 
στις Τηλεπικοινωνίες ή στα Δίκτυα για διδασκαλία 
μαθημάτων. Αποστολή βιογραφικών με θέμα την 

εξειδίκευσή σας στο diabazo@diabazo.gr.
•Από το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο 
«διαβάζω» – Καμάρα Θεσσαλονίκης ζητείται 
Μηχανολόγος Μηχανικός για την διδασκαλία 
μαθημάτων. Αποστολή βιογραφικών με θέμα την 
ειδικότητά σας στο diabazo@diabazo.gr.
•Εταιρεία Επεξεργασίας Νερού και Αποβλή-
των στη Θεσσαλονίκη ζητάει: Xημικό Mηχανικό. 
Θα εκτιμηθεί εξειδίκευση/εμπειρία σε μελέτες 
επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Μηχα-
νικό Πωλήσεων, κατεύθυνσης Μηχανολογίας ή 
Μηχανικό Περιβάλλοντος. Επιθυμητή η εμπειρία 
σε πωλήσεις εξοπλισμού. Αποστολή βιογραφικών 
στο: oikolo@hol.gr. 
Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται «ΧΗΜΙ-
ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» αν πρόκειται για την πρώτη 
θέση και «ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» αν πρόκει-
ται για τη δεύτερη. Επιθυμητή η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα Voucher 30-66.
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Έμπειρος Ερευνητής – Εξειδίκευση ή/και Εμπειρία σε 
Οπτικά δίκτυα, οπτική μεταγωγή, πρωτόκολλα MAC 
για οπτικά και ασύρματα δίκτυα- 10.009,98 €. 
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ 
(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΑΕΙ (Πανε-
πιστημίου ή ΤΕΙ).
Καταληκτική ημερομηνία: 3-11-2014.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έρ-
γου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 
τηλεφωνικά στο 2310- 998538 κ. Πέτρος Νικοπολιτί-
δης ή μέσω email: petros@csd.auth.gr. 

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου  «Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματι-
κού μοντέλου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού 
σχεδιασμού σε ορεινές περιοχές - ΑΕΝΑΟΣ», ενδια-
φέρεται να συνάψει τις εξής συμβάσεις έργου:
Ένα (1) άτομο, Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοχο διδα-
κτορικού διπλώματος.
Ένα (1) άτομο, Μηχανικό, υποψήφιο διδάκτορα, (κατά 
προτεραιότητα Χημικό Μηχανικό).
Ένα (1) άτομο, Μηχανικό, υποψήφιο διδάκτορα (κατά 
προτεραιότητα Πολιτικό Μηχανικό).
Ένα (1) άτομο, Περιβαλλοντολόγο, υποψήφιο διδά-
κτορα.
Ένα (1) άτομο, απόφοιτο ΑΕΙ, υποψήφιο διδάκτορα.
Καταληκτική ημερομηνία: 7-11-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέ-
πει να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο του 
έργου, Καθηγητή Δ. Καλιαμπάκο, τηλ. 2107722211, 
ώρες 10.00 - 13.00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dkal@central.ntua.gr. 

•Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδι-
αφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 
μίας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την 
παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμέ-
νης πρότασης με τίτλο: A Location-aware System for 
Fruit Fly Monitoring and Pest Management Control 
«FruitFlyNet» II‐B/2.1/0865/ENPI CBC MED/EU 4795 
η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 
2 «Προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας στη 
Μεσογειακή Λεκάνη», Μέτρου 2.1 «Πρόληψη και 
μείωση των παραγόντων κινδύνου για το περιβάλλον 
και αξιοποίηση της κοινής φυσικής κληρονομιάς» της 
διασυνοριακής συνεργασίας MEDITERRANEAN SEA 
BASIN PROGRAMME (CBC MED), ως εξής:
Ένα άτομο  Τεχνικός (Technical Manager), με Πτυ-
χίο Α.Ε.Ι. Γεωτεχνικών Επιστημών, Κάτοχος Μεταπτυ-
χιακού Τίτλου στη Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση του 
Περιβάλλοντος.
Καταληκτική ημερομηνία: 10-11-2014.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσι-
μη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα 
τηλέφωνα 24210.06403 και 24210.06420.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Πρακτική Άσκηση Τμήματος Χημικών Μηχανικών» 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς 
πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με επιστη-
μονικά υπεύθυνο τον κ. Σπυρίδωνα Β. Παρά, καθη-
γητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., 
προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο έως τις 
31/10/2015  (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) 
και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη 
αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3728.64 
€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων 
κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός.
Καταληκτική ημερομηνία: 30-10-2014.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έρ-
γου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 
τηλεφωνικά στο 2310- 996174.

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Προηγμένα Υλικά για Δέσμευση Υδραργύρου», 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 
από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνι-
κής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011» με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον κ. Σταυρόπουλο Γεώργιο, Επίκουρο 
καθηγητή του τμήματος Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 
προτίθεται να αναθέσει σε τρία (3) άτομα 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 
έως 21870,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Τρεις υποψήφιοι διδάκτορες με Πτυχίο χημικού ή 
χημικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού.
Καταληκτική ημερομηνία: 30-10-2014.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου 
οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 
τηλεφωνικά στο 2310- 995918.

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Ασύμμετρο Παθητικό Οπτικό Δίκτυο για Πρόσβαση 
xDSL σε FTTH», που συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους με επιστημονι-
κά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου, καθηγη-
τή του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ., προτίθεται να 
αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα  έως  πέντε 
(5) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του 
εν λόγω έργου) και με ανώτατο συνολικό προϋπο-
λογισθέν ποσό 10.009,98 € (συμπεριλαμβανομένου 
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ypotrofies.gr 
Τα πάντα γύρω από τις υποτροφίες για τους 
Έλληνες φοιτητές

Ανεπίσημη πρεμιέρα έχει κάνει εδώ και λίγες ημέρες ο ιστό-
τοπος ypotrofies.gr ο οποίος αποτελεί το απόλυτο εργαλείο 
όσων ενδιαφέρονται να έχουν μία στήριξη στην συνέχιση των 
σπουδών τους. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Δίκτυου 
για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη η οποία 
ανέλαβε και την υλοποίηση της.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Δίκτυο στην ανακοίνωση 
του με αφορμή την δημιουργία της ιστοσελίδας: «Στο πλαίσιο 
των σκοπών μας μία βασική συνιστώσα, είναι η ενίσχυση της 
Παιδείας και η παροχή πολλών επιλογών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στους νέους. Αυτή ήταν άλλωστε και ο βασικός 
λόγος που μας παρακίνησε στην προσπάθεια που κάναμε 
μέσα από την πρωτοβουλία invest in education. 
Το ypotrofies.gr είναι η νέα μας προσπάθεια, που σκοπό έχει 
να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες υποτροφίες 
απευθύνονται σε Έλληνες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, 
χωρίς να προσβλέπει στην αποκόμιση οικονομικής ωφέλει-
ας. Η καινοτομία της σελίδας είναι το φόρουμ των χρηστών, 
όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν 
απόψεις, ιδέες, πληροφορίες και κάθε τι χρήσιμο σχετικά με 
τις υποτροφίες. Δημιουργείται έτσι μία ζωντανή κοινότητα που 
συνεχώς θα βελτιώνει και θα εξελίσσει τη σελίδα και θα βο-
ηθά όσους χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις υποτροφίες (υποβολή αίτησης, χρήσιμες πληροφορίες 
κλπ)».

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Δύο μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την 
με αρ. 651/24-09-2014 Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
ΒΙΟ-ΔΡΑΣΙΣ (Bio-Drasis) «Προώθηση ΒΙΟλογικών καλλιεργει-
ών μέσω Διαδικτυακών συμπΡΑξεων ΣυνεργασΙαΣ (Promoting 
organic farming through virtual alliances)», με κωδικό 11-
SYN-2-588 που υλοποιείται στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, 
ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπρά-
ξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους 
Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς, ανακοινώνει ότι 
προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον 
συνημμένο πίνακα, για συνολικό διάστημα έως 30-06-2015.
Ειδικότερα:
- Πτυχιούχος Μηχανικός Επιστήμης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων
- Πτυχιούχος ΑΕΙ Επιστήμης Πληροφορικής (βάση οδη-
γού εφαρμογής προγράμματος)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο 
μέχρι την Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/

Στο πλαίσιο του  προγράμματος 
«SPARTA - Ανάπτυξη Χωροχρονικών 
Τυχαίων Πεδίων Βασισμένων σε Τοπικά 
Μοντέλα Αλληλεπίδρασης και Εφαρμο-
γές στην Επεξεργασία Χωροχρονικών 
Δεδομένων» με κωδικό πρότασης 1591 ο 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει 
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης 
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: 
Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου 
Μηχανικού ή πτυχιούχου Φυσικής ή 
Μαθηματικών, Μεταπτυχιακού φοιτητή 
με σύμβαση έργου. 
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομη-
νία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη 
του έργου (26/09/2015).
Ποσό: 10.000 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) 
από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας 
δαπάνης «Αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτη-
τών ή υποψήφιων διδακτόρων» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Μηχα-
νικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο 
Κρήτης.
Καταληκτική ημερομηνία: 10-11-2014.
Αναλυτική περιγραφή και πληροφορίες 
μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των 
Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία 
της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφω-
να 28210 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική), 
28210 37073 (κα Χριστιάνα Δασκαλάκη), 
καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του 
Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr. 

•Στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Backscatter Networks for Large-Scale 
Environmental Sensing» ο Ειδικός Λογα-
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτε-
χνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υποβολή πρότασης για σύναψη 
έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:
Θέση Νο 1: Απασχόληση διπλωματούχου 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανι-
κού Υπολογιστών, Υποψήφιου Διδάκτορα 
με σύμβαση έργου.
Διάρκεια απασχόλησης: Εννέα και μισό 
(9,5) ανθρωπομήνες, από την ημερομηνία 
υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο 
έως 15/09/2015 (λήξη του έργου).
Ποσό: 12.730 € (συμπ/νου του ΦΠΑ). 
Θέση Νο 2: Απασχόληση διπλωματούχου 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχα-
νικού Υπολογιστών, Μεταπτυχιακού 
φοιτητή με σύμβαση έργου 
Διάρκεια: Εννέα και μισό (9,5) ανθρωπο-
μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και το αργότερο έως 
15/09/2015 (λήξη του έργου).
Συνολικό Ποσό: 12.730 € (συμπ/νου του 
ΦΠΑ). 
Θέση Νο 3: Απασχόληση διπλωματούχου 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχα-
νικού Υπολογιστών, Μεταπτυχιακού 
φοιτητή με σύμβαση έργου. 
Διάρκεια απασχόλησης: Εννέα και μισό 
(9,5) ανθρωπομήνες, από την ημερομηνία 
υπογραφή της σύμβασης και το αργότε-
ρο έως 15/09/2015 (λήξη του έργου).
Συνολικό Ποσό: 12.730 € (συμπ/νου του 
ΦΠΑ). 
Τόπος εκτέλεσης έργου: Πολυτεχνείο 
Κρήτης, Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών 
Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών.
Καταληκτική ημερομηνία: 10-11-2014.
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 τηλέφω-
να 28210 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική) 
και 28210 37073 (κα Δασκαλάκη Χρι-
στιάνα), καθώς και στην ιστοσελίδα του 
ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης www.
elke.tuc.gr.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τέσσερις μηχανικοί  
με συμβάσεις έργου
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ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστη-
μονικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών 
με συνολική αμοιβή 22800 Ευρώ, ως εξής:
Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργά-
τη στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη νανοδομών σε 
υποστρώματα πυριτίου - Διεργασίες καθαρού χώρου 
Μικρο/Νανοηλεκτρονικής». Ο υποψήφιος πρέπει 
να είναι Φυσικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Μικρο-
ηλεκτρονική ή στη Νανοτεχνολογία ή σε θέμα 
συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει 
εργαστηριακή εμπειρία.
Καταληκτική ημερομηνία: 10-11-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες με τον Δρα Παναγιώτη Δημητράκη, 
στο τηλέφωνο 210-6503118 και στο e-mail: pdimit@
imel.demokritos.gr. 
•Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχη-
μικών Διεργασιών, Νανοδιατάξεων και Μικροσυ-
στημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος/έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων τσιμέ-
ντων για γεωτρήσεις πετρελαίου/φυσικού αερίου/
γεωθερμίας με ιδιότητες αυτό-ίασης» (Ε-1892) 
1531-ΒΕΤ-2013, που χρηματοδοτείται από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με πόρους 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς 
Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας 
(ΠΑΒΕΤ) 2013» του ΕΠΑΝ ΙΙ και των περιφερειών 
μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, προ-
σκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προ-
τάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ο οποίος θα 
απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:
Θέση πτυχιούχου Σχολής Φυσικών Επιστημών ή 
Πολυτεχνικής Σχολής ο οποίος θα πραγματοποιήσει 
συμβατικές μετρήσεις και μετρήσεις Πυρηνικού 
Μαγνητικού συντονισμού με θέμα το χαρακτηρι-
σμό δειγμάτων τσιμέντου τύπου G και νέου τύπου 
τσιμέντου με ελαστικές ιδιότητες και ιδιότητες αυτό-
ίασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του 
υποψηφίου είναι η καλή γνώση και εμπειρία NMR 
Στερεάς Κατάστασης.
Καταληκτική ημερομηνία: 16-11-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες με τους  Γεώργιο Παπαβασιλείου τηλ. 
210 6503342 και 3351  και στα e-mails : gpapav@
ims.demokritos.gr. 
•Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχη-
μικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μι-
κροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Lamb Sense 
-Συνδυασμός ακουστικών αισθητήρων τύπου Lamb 

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επι-
στημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας 
(Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος 
«ΔΕΚΑ-Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα εκτί-
μησης (πρόγνωσης) του εξατομικευμένου κινδύνου 
από την ανάπτυξη Δυνάμεων στα Ενδαγγειακά 
μοσχεύματα και της αιμοδυναμικής επιβάρυνσης 
στην ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων» 
(E-1704), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 
για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργά-
τη, κάτοχου Διδακτορικού Διπλώματος σε Μηχανο-
λογία Μηχανική, για διάστημα απασχόλησης τεσσά-
ρων (4) μηνών, συνολικής δαπάνης 5.000,00€ και 
αντικειμένου απασχόλησης «την πειραματική μελέτη 
μηχανικών ιδιοτήτων ανευρυσματικού αγγείου».
Καταληκτική ημερομηνία: 7-11-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες με το Δρ. Παναγιώτη Νεοφύτου, στο 
τηλέφωνο 210-6503736 και στο e-mail: panosn@
ipta.demokritos.gr.
•Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επι-
στημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμ-
ματος/έργου «ΟΣΠΕΕ-Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός 
για Περιβαλλοντικές και  Ενεργειακές Εφαρμογές» 
(Ε-1815), που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές 
Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ)  προσκα-
λεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση 
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια (1) 
θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη  ως 
εξής:
Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη με αντικεί-
μενο απασχόλησης την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλε-
ψης της ζήτησης του φορτίου με Πτυχίο Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού ΑΕΙ. 
Καταληκτική ημερομηνία: 14-11-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες με τον Δρα Ανδρέα Οικονομόπουλο, 
στο τηλέφωνο 210-6503728. 
•Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχη-
μικών Διεργασιών, Νανοδιατάξεων και Μικροσυ-
στημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος/έργου G-ReRAM με τίτλο «Νανο-
διάστατες διατάξεις ReRAM με ηλεκτροχημικά 
ελεγχόμενες διεπιφάνειες από Γραφένιo» (Ε-1852) 
στo πλαίσιo «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-
Γερμανίας 2013-2015» με κωδικό έργου ΓΓΕΤ 2316, 
που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, «ΕΠΑΝ ΙΙ» με πόρους 
από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΠΑ) - την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς 

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου

Συνέχεια στη σελ. 6
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με μικροτεχνολογίες για τη δημιουργία ολοκληρωμένου 
μικροσυστήματος διαγνωστικής ανάλυσης.» (Ε-1831), που 
υλοποιείται μέσω του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΣΠΑ 
2007-2013  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη 
μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως 
εξής:
Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη- πτυ-
χιούχου τμήματος Θετικών Επιστημών, κατά προτίμηση 
Φυσικού, ή Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού, ή Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού, ή αποφοίτου Σχολής Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών.
Καταληκτική ημερομηνία: 7-11-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
με την Δρ. Αγγελική Τσερέπη στο e-mail atserepi@imel.
demokritos.gr. 
•Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Δι-
εργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνη-
τικού προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» (ΕΣΠΑ) με τίτλο 
«AURORA-Ολοκληρωμένη Οπτοηλεκτρονική Πλατφόρμα 
Πυριτίου Υπερυψηλής Ευαισθησίας για Επιτόπιες Περιβαλ-
λοντολογικές Αναλύσεις» (Ε-1825), που υλοποιείται μέσω 
του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013  και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη μίσθωσης έργου για 
μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:
Μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού επιστημονικού 
συνεργάτη κατόχου πτυχίου AEI (αποφοίτου Τμήματος 
Φυσικής ή Πολυτεχνικής Σχολής) και διδακτορικό 
δίπλωμα από Σχολή Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνι-
κής Σχολής, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι 
(6) μηνών.
Καταληκτική ημερομηνία: 7-11-2014.
Πληροφορίες E. Μακαρώνα (τηλ. 210-6503223, elmak@
imel.demokritos.gr). 

•Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του 
ερευνητικού προγράμματος «RE3CAP -Ανάλυση, Ανάκτηση, 
Αναβίωση της Κλασσικής Αττικής Κεραμικής» (Ε-1775), που 
υλοποιείται μέσω του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΣΠΑ 
2007-2013  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη 
μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως 
εξής:
Μία  (1) θέση Φυσικού ή Ηλεκτρονικού.
Για τη θέση απαιτούνται:
1.πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση Φυσικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού).
2.μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master’s) Ηλεκτρο-
νικής ή Φυσικής. 
Καταληκτική ημερομηνία: 31-10-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με 

τoν κ. Χρήστο Μάρκου στο τηλέφωνο: 210-6503409 και στο 
email: cmarkou@inp.demokritos.gr. 
•Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος/έργου  «SPEEDD- 
Scalable ProactivE Event-Driven Decision making» (Ε-
1861), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση 
εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας 10 μηνών, με τα προσό-
ντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
1. Μία (1) θέση Έρευνας και Ανάπτυξης σε Στοχαστική Ανα-
γνώριση Γεγονότων από Δεδομένα. Απαιτούμενα προσόντα: 
Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ.
Καταληκτική ημερομηνία: 14-11-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: gram_skel@
iit.demokritos.gr. 
•Το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του 
Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, 
Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) 
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ερευνητικού προγράμματος «AIRUSE - Testing and 
Development of air quality mitigation measures in Southern 
Europe» (E-1761), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης 
έως και δέκα οχτώ (18) μήνες, για μία (1) θέση μεταπτυ-
χιακού εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη και μίας (1) 
θέσης μεταδιδακτορικού εξωτερικού επιστημονικού συνερ-
γάτη, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
ΘΕΣΗ 1: - Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών 
επιστημών, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου ή/και πενταε-
τούς τουλάχιστον αντίστοιχης ερευνητικής εμπειρίας.
ΘΕΣΗ 2: - Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών 
επιστημών, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου και πενταετούς 
τουλάχιστον αντίστοιχης ερευνητικής εμπειρίας.
Καταληκτική ημερομηνία: 31-10-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αποστείλουν e-mail, στο Δρ. Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elefther@ipta.demokritos.gr
•Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
(Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SemaGrow 
– Data intensive techniques to boost the real-time 
performance of global agricultural data infrastructures» 
(Ε-1762), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας 
ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση 
εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με τα προσόντα, 
όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
Μία (1) θέση “Έρευνας σε ανάπτυξη αλγορίθμων για διαχεί-
ριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας”.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή δί-
πλωμα Μηχ. Η/Υ Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής 
ΑΕΙ.
Καταληκτική ημερομηνία: 17-11-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: gram_skel@
iit.demokritos.gr.
Όλες οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, καθώς και οι αιτήσεις 
βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δη-
μόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr. 
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Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με 
ΚΑ 3676 και τίτλο «Μεταβολή της σύστασης των αερο-
λυμάτων λόγω ρύΠΑΝσης - Επιπτώσεις στην θαλάσσια 
παραγωγικΟτητα, το κΛΙμα και την ποιότητα του Αέρα 
(PANOPLY)»,το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» ενδια-
φέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο Σχολής Θετικών και Τεχνολο-
γικών Επιστημών ή πολυτεχνικής ή άλλης σχολής 
και Διδακτορικό Δίπλωμα με συναφές αντικείμενο στο 
Περιβάλλον.
Καταληκτική ημερομηνία: 31-10-2014.
Πληροφορίες στις ιστοσελίδες: http://www.uoc, http://
www.elke.uoc, http://www.dasta.uoc.gr/career/, http://
ec.europa.eu/euraxess/. 
* Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαρια-

σμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» 2007-2013, προτίθεται να απασχολήσει 
με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικούς συνεργάτες 
(φυσικά πρόσωπα) που πληρούν συγκεκριμένα τυπικά, 
ουσιαστικά και συνεκτιμώμενα προσόντα. Ειδικότερα:
- Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών 
Υπευθύνου Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Programme Manager) και υποστήριξης της Σχολής Επι-
στημών Τεχνολογίας (Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών 
(προπτυχιακό) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου 
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Θα συνεκτιμηθούν το 
Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακού) Θετι-
κών Επιστημών, Πληροφορικής ή Πολυτεχνείου της 
ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής και το μεταπτυχιακό.
Καταληκτική ημερομηνία: 07/11/2014.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ihu.edu.gr/

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του έργου «Έξυπνες Πολύ-λειτουργικές 
Πολυμερικές Επιφάνειες (SMART_SURF)» το οποίο υλοποι-
είται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην 
πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να 
συνεργαστεί με έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή.

Το αντικείμενο του έργου της θέσης αφορά στη σύνθεση 
αποκρίσιμων πολυμερών με τελικές λειτουργικές ομάδες.
Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Χημείας/Φυσικής/Επι-
στήμης Υλικών/Χημικής Μηχανικής. Μεταπτυχιακός 
τίτλος Χημείας/Φυσικής/Επιστήμης Υλικών/Χημικής 
Μηχανικής. Διδακτορικό Χημείας/Φυσικής/Επιστήμης 
Υλικών/Χημικής Μηχανικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 4-11-2014.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iesl.forth.gr/ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις μηχανικών με συμβάσεις έργου

Χημικός Μηχανικός στο ΙΤΕ

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

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Πέντε πολιτικούς 
μηχανικούς θα εντάξει στο δυνα-
μικό της η κατασκευαστική εταιρεία 
ClonMelent στο Ναάς. Βιογραφικά 
αποστέλλονται στο: info@clonmelent.
com. 

ΚΥΠΡΟΣ: Η εταιρεία ΚΕΟ plc θα 
εντάξει στο δυναμικό της έναν 

ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν 
μηχανολόγο μηχανικό. Οι θέσεις 
αφορούν την περιοχή της Λεμεσού. 
Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο 
ειδικότητας, η γνώση αγγλικών και 
η εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών 
στο: hrkeo@keogroup.com. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αρχιτεκτονικό γραφείο 
στο Βερολίνο θα ενισχυθεί με έναν 
πολιτικό μηχανικό. Για την κάλυψη 
της θέσης απαιτούνται πτυχίο πανε-
πιστημίου, διετής εργασιακή εμπει-
ρία, άριστη γνώση σχεδιαστικών 
προγραμμάτων και πολύ καλή γνώ-

ση Γερμανικών. Αποστολή βιογραφι-
κών μέσω του: https://ec.europa.eu/
eures/eures-searchengine/servlet. 

ΔΑΝΙΑ: Η εταιρεία παροχής λύσεων 
βιομηχανικού αυτοματισμού Abilon 
ApS αναζητά έναν μηχανολόγο 
μηχανικό στην Κοπεγχάγη. Η θέση 
αφορά τη διεύθυνση έργων. Απαι-
τούνται: πτυχίο ΑΕΙ – θα εκτιμηθούν 
η κατοχή μεταπτυχιακού, η πενταε-
τής εργασιακή εμπειρία σε ηγετική 
θέση και η άριστη γνώση αγγλικών 
και δανικών. Βιογραφικά στο: cmj@
abilon.dk. 

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων



Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασι-
ών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
“DRYLIG”, προσκαλεί τους ενδι-
αφερόμενους που διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν 
αίτηση, συνοδευόμενη από τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός, με 
αντικείμενο Ενσωμάτωση τεχνολογι-
ών προ-ξήρανσης λιγνίτη σε υφιστά-
μενες λιγνιτικές μονάδες (Διάρκεια: 
12 μήνες, Κωδικός θέσης: 142 Ε).
Ένας Χημικός Μηχανικός, με αντι-
κείμενο Χαρακτηρισμός δειγμάτων 
λιγνίτη και τέφρας από πιλοτικές και 
βιομηχανικές μονάδες καύσης και 
μελέτη καθορισμού προδιαγραφών 
για χρήση προξηραμένου λιγνίτη σε 
βιομηχανικές εφαρμογές (Διάρκεια: 
7 μήνες, Κωδικός θέσης: 143 Ε).
Καταληκτική ημερομηνία: 5-11-2014.
Πληροφορίες: κα Σοφία Κού-
τσιανου, Τηλ.:  2463055300, Fax:    
2463055301.

•Το  Ινστιτούτο Χημικών Διερ-
γασιών & Ενεργειακών Πόρων 
-ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης 
του έργου «Πρωτοποριακές Τε-
χνολογίες για την υλοποίηση CCS 
- NOVEL TechnologIES ON the 
implementation of CCS», προσκαλεί 
τους ενδιαφερόμενους που διαθέ-
τουν τα απαραίτητα προσόντα να 
υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης 
ειδικότητας Γεωλόγου/ Mηχανικού 
Μεταλλείων και Μεταλλουργίας, 
με αντικείμενο Χαρακτηρισμός και 
ανάπτυξη στατικού και δυναμικού 
μοντέλου ταμιευτήρα για την απο-
θήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
στο υπέδαφος (Διάρκεια: 6 μήνες, 
Τόπος: Αθήνα, Κωδικός θέσης: 144 
Ε – 3151).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης 
ειδικότητας Γεωλόγου/ Mηχανικού 
Μεταλλείων και Μεταλλουργίας, με 
αντικείμενο Χαρακτηρισμός και ανά-
πτυξη γεωλογικού μοντέλου για την 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
στο υπέδαφος (Διάρκεια: 6 μήνες, 
Τόπος: Αθήνα, Κωδικός θέσης: 145 
Ε – 3152). Καταληκτική ημερομηνία: 
7-11-2014. Πληροφορίες: κα. Διάφα 
Αγγελική, Τηλ.:   211-1069533, 
email: diafa@certh.gr. 

•Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται 
να αναθέσει με σύμβαση μίσθω-
σης έργου ιδιωτικού δικαίου το 
έργο:
1.Υλοποίηση παραδοσιακών κεντρι-
κοποιημένων αλγορίθμων και κατα-
νεμημένων αλγορίθμων για δίκτυα 
αισθητήρων, κινητά τηλέφωνα, και 
δυναμικά κατανεμημένα συστήματα
2.Έρευνα, εκτέλεση πειραμάτων και  
πειραματικής ανάλυσης
3.Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών
Κ1 Επιστήμονας Μηχανικός Η/Υ & 
Πληροφορικής (κωδικός αναφοράς 
Κ1 – αριθμός συμβάσεων έως 1). 
Έδρα: Πάτρα.
Καταληκτική ημερομηνία: 6 – 11 – 
2014.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλε-
κτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://aitisi.cti.gr. 

•Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται 
να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:
Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός  της 
3-tier εφαρμογής και των ιστότοπων 
της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
Αναβάθμιση - επέκταση υφιστάμε-
νων και ανάπτυξη νέων εφαρμογών 
της Διεύθυνσης Εκδόσεων
Δύο συνεργάτες με Δίπλωμα Μηχα-
νικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλο 
ισοδύναμο πτυχίο στην Επιστήμη και 
Τεχνολογία των Υπολογιστών και 
Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 1-11-2014.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλε-
κτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://aitisi.cti.gr. 

•Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του έργου «Ολοκλη-
ρωμένη φορητή πλατφόρμα για την 
πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων και 
καινοτόμες προσεγγίσεις νευροανά-
δρασης για την υποστήριξη εξατο-
μικευμένης φροντίδας ασθενών 
(PredictES)», που εντάσσεται στην 
Κατηγορία Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
2011», απευθύνει πρόσκληση σε 
ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με 
κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδη-
λώσουν το ενδιαφέρον τους για τη 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:
Μια Θέση Πτυχιούχου Πληροφο-
ρικής με ειδίκευση στην ανάπτυξη 
λογισμικού και τη διαχείριση βάσεων 

δεδομένων.
Αντικείμενο Εργασιών: Ανάπτυξη 
λογισμικού και διαχείριση βάσεων 
δεδομένων
Απαιτούμενα Προσόντα: Κάτοχος 
πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών 
ή Πληροφορικής ή Μηχανικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή 
συναφές. 
Καταληκτική ημερομηνία: 4-11-2014.
Περισσότερες πληροφορίες: http://
www.ics.forth.gr/ 

•Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστρο-
φυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών 
και Τηλεπισκόπησης του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑΑ-
ΔΕΤ/ΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ερευνητικού προγράμματος με 
τίτλο «Προηγμένες τεχνικές επεξερ-
γασίας υπερφασματικών εικόνων 
για πλανητική ορυκτολογική εξε-
ρεύνηση και θεματική απεικόνιση: η 
περίπτωση του πλανήτη Άρη», που 
υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 
«ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από Εθνικούς Πόρους, και κατόπιν 
απόφασης του ΔΣ του ΕΑΑ (συνεδρί-
αση 1086/4-6-2014), προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
αίτηση για σύναψη σύμβασης μί-
σθωσης έργου τους για μία (1) θέση 
εξωτερικού συνεργάτη.
Περιγραφή θέσης: 
Μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδα-
κτορικού συνεργάτη Μηχανικού 
Η/Υ και Πληροφορικής, με κωδικό 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ-HSI-2, και αντικείμενο την 
«Ανάπτυξη τεχνικών αραιού φασμα-
τικού διαχωρισμού και ταξινόμησης 
σε υπερφασματικές εικόνες και 
αξιολόγησή τους». 
Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 6 
μηνών.
Απαιτούμενα προσόντα: Διδακτο-
ρικό δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και 
Πληροφορικής, με αντικείμενο στην 
ερευνητική περιοχή της Στατιστικής 
Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν αίτηση από τις 24-10-2014 
έως τις 7-11-2014.
Περισσότερες πληροφορίες: http://
www.noa.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
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