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στην Τράπεζα Πληροφοριών 
ΤΕΕ: jobs@tee.gr  
& τηλ: 210-3671112
Για πλήρη ενημέρωση για 
προσφορά εργασίας, μελέτες 
και έργα μπείτε  
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ΤΕΕ: www.tee.gr
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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

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο 
υλοποίησης των παρακάτω έργων ανακοινώ-
νει πως ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή 
έργων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρω-
μένο Σύστημα Παρακολούθησης της Γεωδυναμι-
κής Συμπεριφοράς και των Παλιρροϊκών Κυμάτων 
στο Νότιο Αιγαίο»: Ένα (1) Άτομο, Γεωεπιστήμονα, 
Μεταδιδακτορικό Ερευνητή με Πτυχίο Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών. Ένα (1) Άτομο, Γεωεπιστήμονα, 
μεταδιδακτορικό ερευνητή με Πτυχίο Αγρονόμου 
Τοπογράφου Μηχανικού, Γεωλόγου, Γεωφυσικού 
ή αντίστοιχο πτυχίο στην Περιοχή των γεωεπιστη-
μών. Καταληκτική ημερομηνία: 20-6-2014. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να απευθύνονται στην κα. Αγγελική Μαρίνου, τηλ. 
+30-210-7722667, ώρες 10:00 – 18:00 ή στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: amarinou@survey.ntua.gr.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ασφάλεια 
και Ιδιωτικότητα σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Secure and Privacy-Aware 
eGovernment Services — SPAGOS)»: Επτά (7) 
ερευνητές, Πτυχιούχους/Διπλωματούχους ΑΕΙ με 
ειδικότητα στην Πληροφορική ή Τηλεπικοινωνίες 
ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή συναφή ειδικό-
τητα. Ένας (1) Ερευνητής, Πτυχιούχος Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ. Ένα (1) 
Διπλωματούχο Μηχανικό, κάτοχο μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών με αντικείμενο Τεχνοοικονομικά 
Συστήματα. Καταληκτική ημερομηνία: 6-6-2014. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να απευθύνονται στον κ. Ιάκωβο Στ. Βενιέ-
ρη, τηλ. +30-210-7722551, ώρες 10:00 – 14:00 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: venieris@cs.ntua.gr. 
Ολόκληρες οι ανακοινώσεις με τις προσκλήσεις 
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα: 
http://edeil.ntua.gr/PROKYRHXEIS_
PROGRAMMATWV/Genikes/genikes_
prokhryxeis.html

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Έντεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Δώδεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου
Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικο-
χημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και 
Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμ-
ματος «ΥΔΙΣΕ- Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για 
Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας» (ΚΡΗΠΙΣ) ΕΕ 
1812, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, 
καινοτομίας και της Ψηφιακής σύγκλισης» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για 
σύναψη μίσθωσης έργου για θέσεις μεταδιδακτορι-
κών συνεργατών ως εξής:
Έντεκα (11) θέσεις ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΤΗ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΄Η ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. 
Μία (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΜ-
ΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 
(15) ΜΗΝΩΝ με Δίπλωμα Χημικού, Χημικού Μη-
χανικού, Επιστήμης Υλικών ή συναφούς αντικειμέ-
νου, (ΑΕΙ).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να 
υποβληθούν μέχρι 10-6-2014.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και 
η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.
demokritos.gr. 
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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 ΑυτοκινΗτοδρομος κεντρικΗς ελλΑ-
ΔΟΣ Α.Ε., η εταιρία που έχει αναλάβει την κατα-
σκευή και τη λειτουργία, του έργου Παραχώρησης 
«Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος-Ε65» 
αναζητά Υπεύθυνο Μηχανικό Τομέα με έδρα την 
Καρδίτσα ή τα Τρίκαλα. ΟΙΗ κατάλληλος υποψήφιος 
θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και παρακο-
λούθηση των εργασιών κατασκευής με επισκέψεις 
στα εργοτάξια και τη σύνταξη εβδομαδιαίων 
αναφορών προόδου της κατασκευής του 
τομέα του. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
είναι κάτοχοι πτυχίου Πολιτικού Μηχανι-
κού ή Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών, με 
8-10έτη προηγού-
μενης επαγγελμα-
τικής εμπειρίας σε 
Κατασκευή-Επίβλε-
ψη στο πεδίο και 
Σύνταξη αναφορών, 
πολύ καλή γνώση 
MS Office και Auto 
CAD, καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσ-
σας. Μεταπτυχιακό 
στη Διαχείριση 
Έργων ή στη Διοί-
κηση Επιχειρήσε-
ων θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. 
Ο υποψήφιος θα 
πρέπει επίσης να 
διαθέτει ανεπτυγ-
μένες δεξιότητες 
επικοινωνίας, συνερ-
γασίας και ομαδικότη-
τας, επικέντρωσης στην 
επίτευξη στόχων και την 
απόδοση και κατανόηση 
εταιρικών οργανωτι-
κών δομών. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν 
να στείλουν το 
βιογραφικό τους 
σημείωμα στο hr@
neaodos.gr ή Φαξ: 
210-6178011 αναγράφοντας τον κωδικό(SM-0514).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
www. kentrikiodos. gr

•Πολιτικος μΗχΑνικος ςτΑτικος ζητείται 
από τεχνική εταιρεία στην Ομόνοια, για εσωτερική 
συνεργασία σε στατικές μελέτες, απαραίτητη 3ετή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, βιογραφικό στο 
fax: 211/8001339, e-mail info@polismichaniki.gr.

•ΖΗτειτΑι μΗχΑνικος λογιςμικου, πτυχι-

ούχος ΑΕΙ, για ανάπτυξη Λογισμικού σε JAVA SE, 
EE & Liferay. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Αποστολή 
βιογραφικών στο adili@outsourcing.com.gr, υπόψη 
κ. Αριστοτέλη Διλιντά.

•χΗμικος μΗχΑνικος με μετΑΠτυχιΑκο 
ζητείται από την εταιρία TASTY. Ο ιδανικός υποψή-

φιος θα πρέπει να έχει πτυχίο Πανεπιστημίου 
Χημικού Μηχανικού, μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών, ενώ η γνώση των συστημά-
των ποιότητας ISO 9000 HACCP θα 

θεωρηθεί προσόν. Παράλληλα, 
απαιτείται από δύο έως τρία 
χρόνια εμπειρία σε αντίστοι-
χη θέση, πολύ καλή γνώση 

Αγγλικών, πολύ καλή γνώση Η/Υ, 
Microsoft Office και δυνατότητα 

εργασίας σε τρεις βάρδιες. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με την 

ένδειξη FLM0514, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.pepsicocareers.

gr/   ή στο φαξ με αριθμό 210 
6298774 ή ταχυδρομικά 

στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: TASTY FOODS 

ΑΒΓΕ, 22ο χλμ. Ε.Ο. 
Αθηνών-Λαμίας, Αγ. 
Στέφανος Αττικής, 
ΤΚ 14565.

•Ηλεκτρολο-
ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΟΣ ζητείται 
για στελέχωση 
πτυχίου ΜΕΕΠ, 
με ΜΕΚ Δ’ 

τάξης, εργασία 
στη Θεσ/νίκη 

με εμπειρία σε 
δημόσια και τεχνικά έργα, 

άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά sec@dionsa.
com Fax:2310-681.461 
Κωδ.2305.

•ΖΗτουντΑι κΑθΗγΗτες γιΑ διδΑςκΑλιΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS. Προϋποθέσεις - 
Προσόντα: 1. Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών ή 
Μηχανολόγων Μηχανικών, 2. Εμπειρία στα on line 
μαθήματα. 3. Εμπειρία στα ιδιαίτερα μαθήματα. 
Παρακαλούμε, αποστείλατε το πλήρες βιογραφικό 
σας, στην ηλ. διεύθυνση: info@iphestus.com. Τηλ. : 
211 800 0071 (Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών). URL 
: www.diktio-kathigiton.net. Ώρες: Ωράριο καταστη-
μάτων.
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
•το ινστιτούτο τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, 
στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «NEMESYS / 
Enhanced Network Security for Seamless Service 
Provisioning in the Smart Mobile Ecosystem» 
[Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-303] προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός 
Η/Υ ή Πληροφορική με αντικείμενο Έρευνα σχετικά 
με την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την 
ασφάλεια τηλεπικοινωνιακών δικτύων (Διάρκεια: 6 
μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 16-6-2014.
Πληροφορίες:  κ. Αναστάσιος Δρόσου, e-mail: 
drosou@iti.gr. 

* Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσι-
κοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και 
Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος/έρ-
γου PolyGRAPH με τίτλο «Polymer/GRAPHhene 
Composite Materials with Enhanced Gas Barrier 
Properties» EE 1854 στo πλαίσιo «Διμερής Ε&Τ 
Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015», 
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 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για 
Δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργα-
τών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα 
παράτασης έως το τέλος του προγράμματος, ως 
εξής:
1. Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη στο θεματικό 
πεδίο «Εναπόθεση και χαρακτηρισμός Γραφενίου 
σε υποστρώματα πολυμερών». 
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Χημικός ή Χημικός 
Μηχανικός ή επιστήμονας των υλικών, κάτοχος 
πτυχίου μηχανικού ή MSc στην Χημεία ή στη Νανο-
τεχνολογία ή στην Επιστήμη των Υλικών και σε θέμα 
συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει 
εμπειρία σε εργαστήριο Χημείας.
2. Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη στο θεματικό 
πεδίο «Ανάπτυξη νανουλικών με διεργασίες υγρής 
χημείας ή/και τεχνικές πυρόλυσης». 
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Χημικός ή Μηχανικός 
ή επιστήμονας των υλικών, κάτοχος Msc ή PhD 
στην Χημεία ή την Επιστήμη των Υλικών σε θέμα 
συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει 
εμπειρία σε εργαστήριο Χημείας.
Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υπο-
βληθούν μέχρι 20-06-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες με τον Δρα Χρήστο Τράπαλη, στο 
τηλέφωνο 210-65 03 343 και στο e-mail: trapalis@
ims.demokritos.gr. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

•το  ινστιτούτο χημικών διεργασιών & ενεργεια-
κών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π 
«Αξιοποίηση βιομηχανικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημά-
των και ηλιοθερμοχημικά υποβοηθούμενων τεχνολο-
γιών», της Δράσης «ERANET» [Κωδικός θέσης: 110Ε] 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνο-
δευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενα: Σχεδιασμός 
& ανάπτυξη αντιδραστήρων, συμβατών με μονάδες 
συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας για την κατα-
λυτική αναμόρφωση βιοαερίου. Συγκριτική αξιολόγη-
ση καταλυτικών συστημάτων με χρήση υπολογιστικών 
εργαλείων. 
Υπολογιστική προσομοίωση και βελτιστοποίηση 
πρότυπου καταλυτικού αντιδραστήρα αναμόρφωσης 
βιοαερίου. Σύνταξη τεχνικών αναφορών και υποστήρι-
ξη διαχείρισης έργο (Διάρκεια: 12 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 10-6-2014.
Πληροφορίες: κα. Αχίλλα, Τηλ.: 2310 498 112, 
Fax.: 2310 498 130.

•το  ινστιτούτο Βιώσιμης κινητικότητας & δικτύων 
Μεταφορών  - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του 
Έργου “RAIL4SEE: Rail Hub Cities for South East 
Europe” [Κωδικός θέσης: 26/2014], προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προ-
σόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός με αντικείμενα: 
Ανασκόπηση της διακυβέρνησης για τη βελτίωση των 
υπηρεσιών μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Προτάσεις για την ανάπτυξη σταθερών πλατφόρμων 
συνεργασίας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές τόσο 
σε τοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο (Διάρκεια: 
6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του 
έργου (31/12/2014), Τόπος: Θεσσαλονίκη).
Καταληκτική ημερομηνία: 10-6-2014.
Πληροφορίες: Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ  ΕΚΕΤΑ/
ΙΜΕΤ – ΤΘ 60361, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Τηλ.: +30 2310 498457

•το ινστιτούτο τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια 
υλοποίησης του Ε Π «i-Treasures - Capturing the 
Intangible Cultural Heritage and Learning the Rare 
Know-How of Living Human Treasures» [Κωδικός 
θέσης: ΙΠΤΗΛ-302] προσκαλεί τους ενδιαφερόμε-
νους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να 
υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας με ειδικότητα Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και αντικείμενο Επεξεργα-
σία Σήματος, Αναγνώριση Προτύπων και  Σημασιολο-
γική Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου (Διάρκεια: 
12 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 9-6-2014.
Πληροφορίες:  κ. Νικολόπουλος Σπύρος, e-mail: 
nikolopo@iti.gr. 



Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 4

Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στα 200 εκατομμύρια οι άνεργοι το 2013
Στα 200 εκατομμύρια ανήλθαν οι άνεργοι σε όλο τον κόσμο 
το 2013, αριθμός που είναι αυξημένος κατά 4 εκατομμύρια σε 
σχέση με το 2012.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την εργασία που δη-
μοσιεύθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), το 
ποσοστό ανεργίας το 2013 έμεινε στο 6% του εργατικού 
δυναμικού, ωστόσο, οι χώρες δεν δημιούργησαν αρκετές 
θέσεις για να απορροφήσουν τους νεοεισερχόμενους στην 
αγορά εργασίας.
Η έκθεση τονίζει επίσης ότι ο πλανήτης έχει τώρα 30,6 
εκατομμύρια περισσότερους ανέργους από ό,τι πριν από την 
οικονομική κρίση του 2008. Για το 2014, η έκθεση αναμένεται 
αύξηση των άνεργων στον κόσμο κατά 3,3 εκατομμύρια.
«Μέχρι το 2019 η ανεργία θα φτάσει τα 213 εκατομμύρια» 
προβλέπει ο Οργανισμός, προσθέτοντας ότι «ο αριθμός των 
ανέργων αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές στο 
επίπεδο του 6% μέχρι το 2017».
Η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή είναι οι περιοχές που 
έχουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας το 2014, με αντίστοι-
χα ποσοστά 12,3% και 11,1%.
Η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας το 2014 θα καλύπτει την 
κεντρική και νότιο-νοτιοανατολική Ευρώπη και τις πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες, όπου η ανεργία φτάνει το 8,3%.
Επίσης η έκθεση επισημαίνει το θέμα της μετανάστευσης 
λόγω της ανεργίας τονίζοντας ότι 231,5 εκατομμύρια άνθρω-
ποι ζούσαν το 2013 σε άλλη χώρα από αυτή που γεννήθηκαν. 
Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών αυξήθηκε κατά 57 
εκατομμύρια από το 2000 και το 19% της αύξησης αυτής 
σημειώθηκε κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Οι ανεπτυγμένες 
οικονομίες και η ΕΕ προσέλκυσαν το 51% των μεταναστών.

Η Ελλάδα στην 5η θέση παγκοσμίως!
Εξαιρετικά δυσάρεστα, όμως είναι τα νέα για την  Ελλάδα. Η 
χώρα μας έχει το 5ο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (27,6%). 
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μαυριτανία (30,9%), στη 
δεύτερη τα Σκόπια (29,7%), στην τρίτη η Reunion, αποικία της 
Γαλλίας, βρίσκεται ανατολικά της Μαδαγασκάρης, με 29% και 
την πρώτη τετράδα συμπληρώνει η Βοσνία με 28,6%.
Το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα αναμένεται να αυξη-
θεί στο 28% το 2014 πριν αρχίσει να μειώνεται σταδιακά από 
το 2015 και τελικά να φτάσει το 24% το 2018, σύμφωνα με την 
πρόβλεψη της ILO.
Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την 
Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα της λίστας βρίσκεται και η Ισπα-
νία με ποσοστό ανεργίας 26,7%.

•το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με 
την σχετική απόφαση της συνεδρία-
σης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου 
της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 
ΕΕ125/10.03.2014) σας γνωστοποιεί 
ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 
«Βοηθήματα Γεωπληροφορικής για 
Συνοριακή Επισκόπηση & Υποστήριξη 
Αποφάσεων» (Border-GUARDS) με 
κωδικό 11ΣΥΝ_9_781,  ενδιαφέρεται για 
τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου 
στην Σάμο και Αθήνα, ως εξής:
Ένας ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, με Πτυχίο ή 
Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πληροφορικής 
ή Οικονομικών ή οποιουδήποτε άλλου 
Τμήματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Σχολής 
Θετικών Επιστημών ή Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας και Μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών στην Πληροφορική.
Ένας ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗ-
ΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με Δίπλωμα Πανεπιστη-
μίου Τμήματος Μηχανικού Πληροφο-
ριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 
ή άλλου συναφούς αντικειμένου, και 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην 
Πληροφορική.
Καταληκτική ημερομηνία: 18-6-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στον Επίκουρο Καθηγητή κ. Παναγιώτη 
Ριζομυλιώτη (τηλ.22730-82224, email: 
prizomil@aegean.gr) και στην ιστοσελίδα 

της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.
gr/). 

•το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με 
την σχετική απόφαση της συνεδρία-
σης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου 
της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 
EE130/09.05.2014) γνωστοποιεί ότι στο 
πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», 
ενδιαφέρεται για τη σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για 
την παροχή έργου στην Χίο και στη Μυτι-
λήνη σε δύο (2) Επιστημονικά Προγράμ-
ματα, ως εξής:
Ένας με Δίπλωμα Μηχανικού Τμήμα-
τος Πανεπιστημίου και Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με έλεγχο ή 
διασφάλιση ποιότητας.
Ένας Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού 
Τμήματος Πανεπιστημίου και Μεταπτυ-
χιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με 
παράκτια μηχανική.
Καταληκτική ημερομηνία: 11-6-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στην κα Στέλλα Αράπογλου 
(τηλ. 210-6492214, fax. 210-6492299, 
email: arapoglou@aegean.gr) και στην 
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.
ru.aegean.gr/). 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς  
με συμβάσεις έργου
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

σιμη ημέρα και ώρα από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στα 
τηλέφωνα 24210.06402 και 24210.06415.

•Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου θεσ-
σαλίας απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 
σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή 
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 «Υλο-
ποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)» της ενταγμένης Πράξης 
με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης 
σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για 
το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνι-
ου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΟΠΣ 355294 η οποία εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» ΕΘΝΙΚO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟ-
ΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013, ως εξής:
Ένας με Δίπλωμα ή Πτυχίο (ΠΕ/ΤΕ) Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου 
πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών 
και Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 16-6-2014.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργά-
σιμη ημέρα και ώρα από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στα 
τηλέφωνα 2421074656 και 2421006402.

•το Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 
Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής για την 
υλοποίηση του έργου «EcoCons: Βιώσιμες Λύσεις 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εφαρμοσμένες σε 
Χαμηλού Κόστους Οικολογικά Κτίρια και Στηριγμένες 
σε Προηγμένα Εργαλεία ΤΠΕ», που συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων», 
με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Πέτρο 
Γρουμπό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών 
προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου, 
ως κάτωθι:
Ένας Κάτοχος διπλώματος ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανι-
κού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς πτυχίου.
Καταληκτική ημερομηνία: 6-6-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε 
με τον Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής, 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο: 
2610996449, e-mail: groumpos@ece.upatras.gr. 

•ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου 
«Σχεδίαση και Ανάπτυξη χιλιοστομετρικού RFIC/
MMIC ολοκληρωμένου κυκλώματος στην E-band και 
σε τεχνολογία CMOS για εφαρμογές ραδιοδικτύων 
κορμού κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικά δίκτυα του 
μέλλοντος» (EMOSIC), που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

•Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου θεσσαλί-
ας απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έρ-
γου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης 
με τίτλο:» H Κορινθία στην Οθωμανική Περίοδο μέσα 
από Διεπιστημονική Μελέτη « ΟΠΣ 328457, η οποία 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(ΕΠΕΔΒΜ) της ΓΓΕΤ και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο ως εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο Αρχιτεκτονικής της ημεδαπής ή 
ισότιμο της αλλοδαπής και Ειδικότητα στην τεκμηρίω-
ση και αποκατάσταση μνημείων.
Καταληκτική ημερομηνία: 10-6-2014.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργά-
σιμη ημέρα και ώρα από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στα 
τηλέφωνα 24210.06402 και 24210.06415.

•Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου θεσσαλί-
ας απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης 
έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου 
στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης 
με τίτλο: Στιβαρή Αεροελαστική Βελτιστοποίηση 
με χρήση νέων Συζυγών Μεθόδων Υψηλής Τάξης 
Robust Aerostructural Optimization based on new 
Higher-Order Adjoint Methods στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ» της 
ΓΓΕΤ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας 
και της καινοτομίας». ΕΘΝΙΚO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013, ως εξής:
Ένας Ερευνητής – Μηχανολόγος Μηχανικός.
Καταληκτική ημερομηνία: 10-6-2014.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργά-
σιμη ημέρα και ώρα από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στα 
τηλέφωνα 24210.06402 και 24210.06415.

•Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου θεσσαλί-
ας απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή 
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότα-
σης με τίτλο: Δυναμική ροών ιξωδοελαστικών υλικών 
υπό την επίδραση ηλεκτρικών πεδίων Dynamics of 
electrically-induced flows of viscoelastic materials 
ΟΠΣ 328457 η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) της ΓΓΕΤ και συγχρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό 
Δημόσιο, ως εξής:
Ένας με Δίπλωμα μηχανολόγου ή χημικού μηχανικού 
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Διδακτορι-
κό δίπλωμα στην υπολογιστική ρευστομηχανική.
Καταληκτική ημερομηνία: 10-6-2014.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργά-
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Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», 
με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Βασίλη Παλιουρά, Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με ένα (1) φυσικό 
πρόσωπο, ως κάτωθι:
Ένα άτομο με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμέ-
νου και Ειδίκευση σε αλγόριθμους και συστήματα διόρθωσης 
λαθών για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.
Καταληκτική ημερομηνία: 10-6-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον κ. 
Βασίλειο Παλιουρά, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρω-
μένων Κυκλωμάτων (VLSI), του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996446, e-mail: paliuras@ece.
upatras.gr. 
 
•ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων Έρευνας (ελκε) 
του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου 
«ATLANTAS: Ανάπτυξη πρωτότυπης τρισδιάστατης οθόνης 
αφής για διαδραστικό τρισδιάστατο γεωγραφικό σύστημα 
πληροφοριών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους 
στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
2011», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αντώνιο Τζε, Καθη-
γητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογί-
ας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να 
συνάψει σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας με 
ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι:
Ένας με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή άλλου συναφούς γνωστικού πεδίου με ειδί-
κευση σε εφαρμογές αυτομάτου ελέγχου και ρομποτικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Κα-
θηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολο-
γίας Υπολογιστών, κ. Αντώνιο Τζε, τηλέφωνο 2610- 996453, 
e-mail: tzes@ece.upatras.gr. 

•ο ειδικός λογαριασμός του Πανεπιστημίου κρήτης στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3673 και τίτλο «Δόση 
ακτινοβολίας εμβρύου και κίνδυνοι από απεικονιστικές εξε-
τάσεις με ιοντίζουσα ακτινοβολία», το οποίο υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» ενδιαφέρεται 
να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 
ως εξής:
Ένας με Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ (Σχολή Επιστήμης Υπο-

λογιστών ή Πληροφορικής ΑΕΙ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφές), Εγγεγραμμένος/η 
Υποψήφιος Διδάκτορας ή Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε 
ειδικότητα Πληροφορικής.
Ένας με Πτυχίο Φυσικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο της Αλλοδαπής.
Καταληκτική ημερομηνία: 5-6-2014.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. κος. Ι. 
Δαμηλάκης Τηλέφωνο: 2810-392569 mail: john.damilakis@
med.uoc.gr. 

•το κέντρο ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RE-PV: Ανασχεδιασμός 
και Ανακύκλωση Φωτοβολταϊκων Πινάκων» που εντάσσεται 
στη δράση «Συνεργασία 2011» προτίθεται να συνεργαστεί 
με σύμβαση ανάθεσης έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα, 
με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 
30/06/2015 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε 
ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου ως εξής:
Τρία άτομα με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος 
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Μηχανικού Παρα-
γωγής και Διοίκησης ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 Καταληκτική ημερομηνία: 11-6-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
απευθύνονται στον κο Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνο (τηλ. 
210 4142637, e-mail: kpapapan@unipi.gr, ώρες 09:00-
15:00).

•ςτα πλαίσια του προγράμματος «Έρευνα και ανάπτυξη 
πρότυπου Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Ασφάλειας των Θαλάσσιων Μεταφορών με καινοτόμα 
χρήση RFID Tec.», o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευ-
νας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρό-
τασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:
Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανι-
κού με σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης και το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου 
(02/10/2014). Ποσό: 3.320 € (συμπ/νου του ΦΠΑ).
Καταληκτική ημερομηνία: 13-6-2014.
Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το 
παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα 
τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών 
στην κα Αγγελική Λιαδάκη (28210 37041) και Χριστιάνα Δα-
σκαλάκη (28210 37073). Ολόκληρη η πρόσκληση στις ιστοσε-
λίδες www.tuc.gr και www.elke.tuc.gr και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

To Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής 
Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
ενδιαφέρεται να επιλέξει ένα συνεργάτη 
για συμμετοχή στην υλοποίηση της Πρά-
ξης με τίτλο «ΝΕΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑ-

ΞΕΙΣ.» 
Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης: Υπολογι-
στική Χημεία και Μοριακή Φυσική 
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Φυσικού 
ή Χημικού ή Μηχανικού και Διδακτορικό 
Δίπλωμα 

Πληροφορίες: Ν. Λαθιωτάκης, 210-
7273807, lathiot@eie.gr.  
Καταληκτική ημερομηνία: 10 Ιουνίου 
2014.
Σχετικός σύνδεσμος http://static.
diavgeia.gov.gr/

Μηχανικός στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
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Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολό-
γων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 8/06.05.2014 
συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρό-
σληψη ενός (1) διδάσκοντος, κατόχου 

διδακτορικού διπλώματος, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για το εαρινό εξάμηνο του ακα-
δημαϊκού έτους 2013-2014 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 
407/80, για τη συμμετοχή στη διδασκαλία 

του μαθήματος: «Μηχανολογικό Σχέδιο 
με Η/Υ»
Καταληκτική ημερομηνία: 10.06.2014.
Σχετικός σύνδεσμος http://www.
upatras.gr/

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ

Διδάσκων μηχανολόγος μηχανικός

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 
αποτελεί τον επίσημο φορέα της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας για την προώθηση της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας.
Το ΙΠΕ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τρι-
ών θέσεων: Επιστημονικού Λειτουργού (με 
διάρκεια σύμβασης 18 μηνών επεκτάσιμη)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν (α) 
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο 
προσόν στις Θετικές Επιστήμες ή τις Επιστή-
μες της Μηχανικής και (β) Μεταπτυχιακό 
τίτλο επιπέδου Μάστερς. Επίσης, θα πρέπει 
να έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής 

και της Αγγλικής γλώσσας.
Όλοι οι υποψήφιοι που κατέχουν τα πιο 
πάνω προσόντα θα κληθούν σε γραπτή 
εξέταση. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες στη 
γραπτή εξέταση θα κληθούν σε προφορική 
συνέντευξη. 
Πληροφορίες – Έντυπα Αιτήσεων – Ημερο-
μηνία Υποβολής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευ-
τούν από τον ιστοχώρο (www.research.
org.cy) του Ιδρύματος το Έντυπο Υποβολής 
Αίτησης, καθώς επίσης και άλλες σχετικές 
πληροφορίες για τη θέση.
Οι αιτήσεις για την πιο πάνω θέση, μαζί με 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα γίνονται 
δεκτές μέχρι την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014, είτε 
διά χειρός στα γραφεία του ΙΠΕ (μέχρι ώρα 
15.00), είτε ταχυδρομικώς στην ταχυδρομι-
κή θυρίδα του ΙΠΕ με ευδιάκριτη ταχυδρο-
μική σφραγίδα της καταληκτικής ημερομη-
νίας, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@
research.org.cy. Μόνο οι εμπρόθεσμες 
αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακα-
λούμε απευθυνθείτε στην κα Έλενα Πουλλή, 
τηλ. 22 205028, epoulli@research.org.cy. 
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.research.
org.cy 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τρεις θέσεις επιστημονικού λειτουργού

Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για 
διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και 
όχι μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτι-
κότερα:
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ηλεκτρολόγο μηχανικό θα 
προσλάβει η εταιρεία PBS στη Χάγη. 
Ο μισθός ανέρχεται στα 2.200 ευρώ. 
Βιογραφικά στο: c.swart@pbs.nl. 
ΚΥΠΡΟΣ: Η Εταιρεία IACOVOU 
BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD 
ζητά να προσλάβει πτυχιούχο Μηχα-
νολόγο Μηχανικό με δεκαετή πείρα, 
με τουλάχιστον τριετή πείρα στη θέση 
του Διευθυντή εργοστασίου επεξερ-
γασίας λυμάτων συμβολαίου αξίας 
τουλάχιστον €350.000 τον χρόνο, για 
εργασία στην Κύπρο για περίοδο μέχρι 
5 χρόνια Αιτήσεις μπορούν να σταλούν 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση evakanas@
iacovougroup.com συνοδευόμενες με 
βιογραφικό σημείωμα.
ΓΑΛΛΙΑ: Η κατασκευαστική εταιρεία 
SNCF αναζητά για τα γραφεία της στο 
Παρίσι έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό. 
Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο 

ανώτατης σχολής, η προϋπηρεσία του-
λάχιστον δύο ετών, η δυνατότητα ταξι-
διών σε όλη τη χώρα και η άριστη γνώση 
γαλλικών και αγγλικών. Προσφέρεται 
μισθός 1.900 ευρώ το μήνα. Βιογραφικά 
στο: thierry.latourette@sncf.fr. 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η επιχείρηση 
V-International στη Στουτγάρδη επιθυμεί 
να εντάξει στο δυναμικό της έναν 
αρχιτέκτονα. Απαιτούνται πτυχίο πανε-
πιστημίου, άριστη γνώση αγγλικών και 
γερμανικών και εργασιακή εμπειρία δύο 
με πέντε έτη. Βιογραφικά στο: jobs@v-
consultgroup.com. 
ΙΤΑΛΙΑ: Έναν ηλεκτρονικό μηχανικό 
προσλαμβάνει εταιρεία παραγωγής – 
μετατροπής συχνοτήτων στο Μεράνο. 
Απαιτούνται το πτυχίο ανώτατης σχολής, 
η εμπειρία στο σχεδιασμό και τον έλεγ-
χο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, η άριστη 
γνώση ιταλικών και αγγλικών, καθώς και 
η εργασιακή εμπειρία δύο ετών. Βιογρα-
φικά στο: Bolzano.galilei@manpower.it. 
ΔΑΝΙΑ: Τη θέση ενός μηχανολόγου – 
συντηρητή – μηχανικού επιθυμεί να κα-
λύψει η πετρελαϊκή εταιρεία Maersk Oil 

A/S στην Κοπεγχάγη. Οι ενδιαφερόμε-
νοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ (θα 
εκτιμηθεί το μεταπτυχιακό), άριστη γνώ-
ση δανικών και αγγλικών, εμπειρία τριών 
ετών, δυνατότητα ταξιδιών και  ομαδικό 
πνεύμα. Βιογραφικά μέσω του: http://
jobsearch.maersk.com/vacancies/.   
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Η εταιρεία συσκευασίας 
PBS με έδρα την Ουτρέχτη, θα ενισχυ-
θεί με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό. Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν 
πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση ολλανδι-
κών και αγγλικών και οργανωτικό πνεύ-
μα. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία, καθώς 
η επιχείρηση προσφέρει κατάρτιση. 
Βιογραφικά στο: p.voosten@pbs.nl. 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Δύο πολιτικούς μηχανι-
κούς επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό 
του ο Δήμος του Μπέργκεν. Οι θέσεις 
αφορούν τις δημόσιες κατασκευές. 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ (θα εκτιμηθεί η 
κατοχή μεταπτυχιακού), άριστη γνώση 
νορβηγικών, καλή γνώση αγγλικών και 
προϋπηρεσία τριών ετών. Βιογραφικά 
στο: Anny.bastesen@meland.kommune.
no. 

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
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•Τα παρακάτω Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητή: 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(τηλ. Γραμματείας 2310 99 6267) 
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία με έμφαση στην Επιστήμη του 
Νερού» ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 6395)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστι-
κό αντικείμενο «Θερμικά Προβλήματα στην παραγωγή , μεταφορά και 
Χρήση της Ηλεκτρικής Ενέργειας»
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 549/29-4-2014 τ. Γ΄ και η 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 14 Ιουλίου 2014. 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία των 
παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

•Στο ΦΕΚ 536/23-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6048/7-3-2014 
Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-
07217 και 07109). 
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Ατομική και Ηλεκτρονιακή Δομή 
των Υλικών».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 
28-6-2014. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης 
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 
26510-07217 και 07109 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανακοίνωσε ότι προ-
κηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 
εννέα υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, 
από τις οποίες οι πέντε στο εξωτερικό και οι 
τέσσερις στο εσωτερικό, για διπλωματούχους 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Το ετήσιο ύψος των υποτροφιών ορίζεται στο 
ποσό των 6.000 δολαρίων ΗΠΑ για το εσωτε-
ρικό και 12.000 δολαρίων για το εξωτερικό. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 
27ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν ήδη γίνει 
δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ ή 
σε αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, να μην 
διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα, να μην 
επιχορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές 
από άλλες πηγές και ο βαθμός του διπλώματός 
τους να μην είναι κατώτερος από 7,5.
Για την επιλογή των υποτρόφων, οι υποψήφιοι 

θα εξετασθούν στο γνωστικό αντικείμενο 
μέρους ή όλου των κυρίων κατευθύνσεων 
της σχολής από την οποία προέρχονται. Για 
την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν 
υπόψη ο βαθμός του πτυχίου κατά 40%, η 
γραπτή εξέταση κατά 40% και η συνέντευξη 
κατά 20%. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υπο-
βληθούν μέχρι τις 7 Ιουλίου και οι εξετάσεις θα 
διενεργηθούν στις 14 Ιουλίου.
Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο 
του Ιδρύματος Ευγενίδου και στον ιστότοπο 
του ΕΜΠ στις 11 Ιουνίου. Οι αιτήσεις και τα 
δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να 
αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. 
Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 
210-9469600.
•Ο κ. Ι.ΤΣΑΚΩΝΑΣ με δωρεά του, στη μνήμη 

του θείου του Τάσου Τσάκωνα, χορηγεί υπο-
τροφία με τίτλο «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ» για 
το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 σε Διπλωμα-
τούχο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του 
Ε.Μ.Π., οικονομικά αδύναμο για μεταπτυχια-
κές σπουδές στο εξωτερικό.  Η διάρκεια της 
υποτροφίας είναι διετής και το ύψος αυτής 
ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά έτος. Οι υποψή-
φιοι πρέπει να έχουν Ελληνική Υπηκοότητα και 
να έχουν αποκτήσει το δίπλωμα όχι περισσότε-
ρο από δύο χρόνια πριν από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης (από Μάϊο 2012). Η επιλογή 
θα γίνεται με κριτήριο το μεγαλύτερο βαθμό 
διπλώματος (από οκτώ και άνω) και το χαμη-
λότερο εισόδημα. Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων: 30/06/2014.
Σχετικός σύνδεσμος: http://acadinfo.central.
ntua.gr 

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Εννέα υποτροφίες για απόφοιτους του ΕΜΠ

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων 
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές 
και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε», για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015,  
όπως αυτό αναμορφώθηκε σύμφωνα με το νόμο 3685/2008 περί 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και άλλες διατάξεις (επίκειται το σχετικό 
ΦΕΚ). Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος, το οποίο θα 
λειτουργήσει στη Χίο για δέκατη έβδομη (17η) συνεχή χρονιά, οδηγεί 
στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).
Tο πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας. Περιλαμβάνει δύο (2) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο. 
Το 2ο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους μαθημάτων εμβάθυνσης. 

Στο πρόγραμμα δίδεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης / εμβά-
θυνσης στους ακόλουθους τέσσερις (4) τομείς:
(α) Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
(β) Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο
(γ) Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
(δ) Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική     
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 
και την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014. 
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και έντυπο αίτησης, παρέχονται από 
τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  ΝΑ.Μ.Ε., 
τηλ: 22710-35222, 2271035203, fax: 22710-35299, e-mail: ΝΑΜΕ_
gram@aegean.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του τμήματος: 
http://www.stt.aegean.gr. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό σε Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις ΔΕΠ για μηχανικούς
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