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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

ΣΕΛ. 2 - 8   αγορά εργασίας

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΤΕΥΧΟΣ . 128 21 | 01 | 2015

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

Για περισσότερες πληροφορίες για όλες 
τις προκηρύξεις στην ιστοσελίδα: http://
announcements.edeil.ntua.gr/.

ΕΜΠ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης 
των παρακάτω έργων απευθύνει προσκλήσεις ενδιαφέ-
ροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσε-
ων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, ως εξής:
Για το έργο «Ευέλικτο Πλαίσιο Βελτιστοποίησης Ράδιο 
Επικοινωνιών και Εφαρμογές»: Ένα (1) Άτομο, Διπλω-
ματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ ή 
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ή Απόφοιτο Σχο-
λής Θετικών Επιστημών για θέση Μεταδιδακτορικού 
Ερευνητή. Καταληκτική ημερομηνία: 23-1-2015. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύ-

νονται στον κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο τηλ. +30-210-
7723842, ώρες 12:00 –15:30 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση thpanag@ece.ntua.gr. 
Για το έργο «Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου 
Πρόβλεψης συνδυασμένου με Νευρωνικά Δίκτυα 
με αλγόριθμους εξομάλυνσης για τη βελτίωση των 
συνθηκών λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση 
των περιστροφικών καμίνων και καμίνων ηλεκτρικού 
τόξου στις εγκαταστάσεις παραγωγής σιδηρονικελίου»: 
Ένα (1) Άτομο, διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλεί-
ων Μεταλλουργών/Χημικό Μηχανικό για μια θέση 
ερευνητή. Καταληκτική ημερομηνία: 26-1-2015. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύ-
νονται στον κ. Άνθιμο Ξενίδη, Αν. Καθ. ΕΜΠ, τηλ. +30-

210-7722300, ώρες 9:00 – 14:00 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση axen@metal.ntua.gr. 
Για το έργο «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
σε συστήματα ισχύος στη ναυτιλία μέσω καινοτόμου 
διαχείρισης της ανάκτησης ενέργειας (σύντομος 
τίτλος ECOMARINE)»: Έξι (6) Άτομα, Διπλωματού-
χοι Ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανικού, Ναυπηγού 
Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυτικού Μηχανολό-
γου Μηχανικού, Μηχανικού με Μεταπτυχιακό στη 
Ναυπηγική ή τη Ναυπηγική Τεχνολογία. Καταληκτι-
κή ημερομηνία: 26-1-2015. Για περισσότερες πληρο-
φορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στον Αν. Καθ. 
κ. Δ. ΛΥΡΙΔΗ, τηλ. +30-210-7721115, ώρες 9:00 – 
17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsvlr@mail.ntua.
gr. Για το έργο «Πολυτροπική Επεξεργασία Σημάτων 
και Γεγονότων σε Αντίληψη και Νόηση», ακρωνύμιο 
«COGNIMUSE»: Ένα (1) Άτομο ως υποστηρικτικό 
προσωπικό με εξειδίκευση σε συστήματα και 
επεξεργασία δεδομένων, Απόφοιτος Μηχανικός ή 
Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών. Καταληκτική 
ημερομηνία: 27-1-2015. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στην κα. Κασσια-
νίδη Δέσποινα, τηλ. 210-7723397, ώρες 11:00–17:00 
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkassian@gmail.
com και στο link: http://cvsp.cs.ntua.gr/research/
cognimuse/. 
Για το έργο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματι-
κότητας ΕΜΠ»: Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού. 
Καταληκτική ημερομηνία: 30-1-2015. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στην 
κα Ιωάννα Καστέλλη ή στον κο Δημήτριο Γιακούλα 
στο τηλ. +30-210-7722823, ώρες 10:00 – 17:00 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mke.ntua.gr. 

Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Νίκος Πέρπερας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Φρόσω Καβαλάρη
Γεώργιος Π. Καραλής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Από διάφορες ιδιωτικές 
εταιρείες στην Ελλάδα 

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

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
•Από την πΑνόΥ ΑΕΒΕ www.panou.gr ζητείται 
Η/Μ Μηχανικός ή Τεχνολόγος με εμπειρία 
επίβλεψης εργοταξίου ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, για 
παρακολούθηση ΚΑΙ υλοποίηση έργων. ΕΠΙΘΥΜΗ-
ΤΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ). 
Καλή γνώση αγγλικών, AUTOCAD, απα-
ραίτητα.  FAX 2106980305, 
support@panou.gr
•ΕτΑιρΕιΑ ζητά να προ-
σλάβει Πολιτικό Μηχανικό. 
Αρμοδιότητες: Προγραμμα-
τισμός, Οργάνωση, Παρα-
κολούθηση και Διαχείριση 
Έργων Πολιτικού Μηχανικού. 
Κατάρτιση φακέλων έργων 
και επικοινωνία με αρμόδι-
ους φορείς. Απαιτούμενα 
προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ και 
μεταπτυχιακό κατά προτίμη-
ση σε project management. 
Εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον 
σε ανάλυση, σχεδιασμό, υλο-
ποίηση και συντονισμό έργων, 
διαδικασίες αδειοδοτήσεων. 
Γνώση των διαδικασιών, των 
σχετικών νόμων και κανονι-
σμών Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, επιθυμητή γνώση 
Γερμανικής. Άριστη χρήση 
Η/Υ και προγραμμάτων MS Office, MS Project. 
Οργανωτικές, Διαπραγματευτικές και Διαχειρι-
στικές ικανότητες. Εκπληρωμένες Στρατιωτικές 
Υποχρεώσεις. Για την αίτηση σας αποστείλατε CV 
με φωτογραφία στο email: hr.sectionmanager@
gmail.com
•η τΕχνικη ΕτΑιρΕιΑ Μελετών & Επιβλέψεων, 
EcoΤεχνική Green Engineering Solutions, με έδρα 
την Ξάνθη ζητά να προσλάβει: Έναν Πολιτικό 
Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Πο-
λιτικού Μηχανικού. Επιθυμητά προσόντα: Γνώση 
των προγραμμάτων 3ds max, Sketchup pro, V-ray. 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Με αποστολή βιογρα-
φικού στο info@ecotechniki.eu (link sends e-mail). 
Διεύθυνση: Cosmos Center, Κτίριο Δ | 67100 
Ξάνθη. Ιστοσελίδα: www.ecotechniki.eu
•η ΕτΑιρΕιΑ «Ytong» στην Ορεστιάδα αναζητά: 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχα-
νικό. Προσόντα άντρα υποψηφίου: - Απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχης κατεύθυνσης - Προηγούμενη 
εμπειρία επιθυμητή - Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - Ενεργή κάρτα ανεργίας. 
Η πρόσληψη θα γίνει μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ. 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.
ytong.gr/index.php?option=com_content&view=
article&id=45&Item... Για αποστολή βιογραφικού: 

a.damalidou@ytong.gr (link sends e-mail). Διεύ-
θυνση: Νεοχώρι, 68200, Ορεστιάδα.
•ΖητΕιτΑι Μηχανολόγος ή Μηχανολόγος - 
Ναυπηγός ΕΜΠ με τουλάχιστον 1ετή προϋπηρε-

σία ως αρχιμηχανικός σε ναυτιλιακή εταιρεία. 
Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: uotcv1@gmail.
com.
•νΑΥτιΛιΑκη ΕτΑιρΕιΑ στον 
Πειραιά ζητά μηχανικό για γραφείο, 

e-mail: operations@tsmaritime.com. 
•η ΕτΑιρΕιΑ πΛηρόφόρικης 

CYBERCE Α.Ε. δραστηριοποιείται 
στον τομέα της Πληροφορικής και στην 

αγορά του e-Business από το 1996, 
κατέχοντας μια ηγετική και 

σταθερή θέση στον χώρο. Ανα-
πτύσσει εξειδικευμένα web 
συστήματα έχοντας επενδύ-
σει και μετεξελίξει ορισμέ-

νες από τις πλέον state of 
the art λύσεις ανοικτού 
λογισμικού. Ζητάει συνερ-
γασία με Μηχανικό Λογι-
σμικού - Προγραμματι-

στή για την κάλυψη θέσης 
πλήρους απασχόλησης σε 

περιβάλλον και τεχνολογίες 
JAVA. Προσφέρονται πολύ 
ικανοποιητικές αμοιβές και 
σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. 

Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: 
http://www.careerbuilder.eu/
•η «HolistiC sustainaBilitY» επιθυμεί να 
προσλάβει στην Αθήνα (Κωδικός θέσης ΕΜ1): Μη-
χανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ/ΤΕΙ). 
Προσόντα Υποψηφίου: - Πτυχίο Μηχανολόγου ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ) - Εμπειρία κτι-
ριακών μελετών Η/Μ εφαρμογής - Γνώση ΚΕΝΑΚ 
- Γνώση AutoCad, 4Μ-ADAPT. Θα συνεκτιμηθούν 
προσόντα όπως: - Γνώση προγραμμάτων ενεργει-
ακής δυναμικής προσομοίωσης κτιρίων - Πιστοποί-
ηση κατά LEED,DGNB, BREEAM - Γνώση διαδι-
κασιών energy management - Απαραίτητη κάρτας 
ανεργίας, πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ. Παρακαλώ όπως 
σημειώσετε τον αντίστοιχο κωδικό θέσης στο θέμα 
του email σας. Για αποστολή βιογραφικού: holistic.
sus@gmail.com (link sends e-mail).
•η glonatECH Α.Ε. μέλος του Ομίλου ΟΝΕΧ 
ζητάει για τη στελέχωση Εργοστασιακής Μονάδας 
στη ΛΑΜΙΑ Υπεύθυνο Παραγωγής, Χημικό Μηχα-
νικό. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. 
Πηγή: http://www.skywalker.gr/
•ΖητΕιτΑι μηχανολόγος μηχανικός (μέχρι 5 έτη 
εμπειρία) από τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, 
βιογραφικά στο a.papadopoulou@core-sa.com.
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ ( τηλ. 210 5294926, 
email: olga.defingou@aua.gr) 
•ό Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 
406/12.01.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έρ-
γου «Μονάδα Διασφάλισης και Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 
Πανεπιστημίου Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο  και Εθνικούς Πόρους στο 
πλαίσιο της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης και Ποιότητας 
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών», με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καραμάνο Νικόλαο του Τμή-
ματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται 
να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
ΘΕΣΗ 2: Ειδικότητα ΠΕ Έμπειρου Μηχανικού Η/Υ.
Καταληκτική ημερομηνία: 29-1-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον 
κ. Γεράσιμο Κόντογλη του Τμήματος Μηχανοργάνωσης, 
του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610- 996692, 
e-mail: kontogl@upatras.gr. 
•ςτα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Visual Computing group (http://vc.ee.duth.gr/), του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
είναι ΑΜΕΣΑ διαθέσιμες οι παρακάτω θέσεις:
Α. Θέση Μεταδιδακτορικού ερευνητή
Η θέση αυτή αφορά στην ερευνητική δραστηριότητα της 
ομάδας μας σε θέματα 3Δ όρασης υπολογιστή, μοντελο-
ποίησης σχήματος, εξαγωγής χαρακτηριστικών, μηχανι-
κής μάθησης και συνδέεται με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
PRESIOUS (http://www.presious.eu/)
Β. Θέση Υποψήφιου διδάκτορα
Η θέση αυτή αφορά στην ερευνητική δραστηριότητα της 
ομάδας σε θέματα επεξεργασίας εικόνας, ανάλυσης 
βίντεο και γραφικών.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
άμεσα αποστέλλοντας το βιογραφικό τους (μέχρι 28 Ια-
νουαρίου 2015) στον: Επ. Καθηγητή Ιωάννη Πρατικάκη 
(http://utopia.duth.gr/~ipratika/), Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Γραφείο 1.15, Κτίριο Β’, Πανεπι-
στημιούπολη, Κιμμέρια, Ξάνθη, Τηλ: +30-25410-79586, 
Ηλ. Ταχ: ipratika@ee.duth.gr (link sends e-mail). 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενδυνάμωση 
πολιτικών αστικής βιωσιμότητας» (MED OPERATIONAL 
PROGRAMME 2007-2013), που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης)  και από Εθνικούς Πόρους, με 
επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Nικόλαο Μουσιόπουλο, 
καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστη-
μα έως τις 30/04/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω 
έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι 
τη λήξη αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 
έως 14030,30 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο Χημικού Μηχανικού (Πανεπιστη-
μίου)
Καταληκτική ημερομηνία: 22-1-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/
ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 
996357. 
•o ΕΛκΕ ΓπΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με 
τίτλο: «Νέες βιοδιεργασίες παραγωγής μικροβιακών 
λιπιδίων χρησιμοποιώντας ακάθαρτη γλυκερόλη και κυτ-
ταρινούχα σάκχαρα» που χρηματοδοτείται από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και με 
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Σεραφείμ Παπανικολά-
ου (Επ. Καθηγητή της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας 
και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
[ΓΠΑ], προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 8 μηνών 
(με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω 
έργου) σε ένα (1) άτομο (Μεταδιδακτορικό Ερευνητή) 
με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό #16.000,00# Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρα-
τήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
ως εξής:
Ένα άτομο με πτυχίο Πτυχίο Γεωπόνου, Χημικού ή Χημ. 
Μηχανικού.
Καταληκτική ημερομηνία: 30-1-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες 
μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Σεραφείμ Παπανι-
κολάου (τηλ. 210 5294729, email spapanik@aua.gr) και 

Τρεις μηχανικοί από Τεχνική Εταιρεία
Η τεχνική εταιρεία ανάληψης δημοσίων 
έργων «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
στην Αθήνα αναζητά:
1. Πολιτικό μηχανικό για την Αθήνα. 
Προσόντα υποψηφίου: - Απόφοιτος 
ΑΕΙ τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - 
Προηγούμενη εμπειρία στην νομοθεσία 
δημοσίων έργων επιθυμητή - Γνώση επι-
μετρήσεων δημοσίων έργων ή εκτέλε-
σης δημοσίων έργων επιθυμητή - Πολύ 
καλή χρήση Η/Υ - Πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών - Ηλικίας από 25 έως 66 ετών 

- Ενεργή κάρτα ανεργίας - Η πρόσληψη 
θα γίνει μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ. 
2. Πολιτικό μηχανικό, ο ενδιαφε-
ρόμενος απασχολείται ως επί τόπου 
μηχανικός σε κτιριακό έργο στον νομό 
Μεσσηνίας. Προσόντα υποψηφίου: 
- Απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών - 10ετή εμπειρία σε δημόσια 
έργα ως επί τόπου Μηχανικός - Πολύ 
καλή χρήση Η/Υ - Πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών. 
3. Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρο-

λόγο Μηχανικό, ο ενδιαφερόμενος 
απασχολείται ως επί τόπου μηχανικός σε 
κτιριακό έργο στον νομό Μεσσηνίας. 
Προσόντα υποψηφίου - Απόφοιτος ΑΕΙ/
ΤΕΙ αντίστοιχης κατεύθυνσης - 10ετή 
εμπειρία σε δημόσια έργα ως επί τόπου 
Μηχανικός - Πολύ καλή χρήση Η/Υ - 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
Για αποστολή βιογραφικών: lsioris.ee@
gmail.com (link sends e-mail). Διεύθυν-
ση: Αμύκλων 59, 11142, Αθήνα.
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΛΣΤΑΤ
Στο 25,8% η ανεργία τον Οκτώβριο 2014 

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της 
ΕΛΣΤΑΤ, στο 25,8% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο πο-
σοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2014, από 27,8% που ήταν 
τον Οκτώβριο του 2013 και 26,0% τον Σεπτέμβριο του 2014.
Οι άνεργοι διαμορφώθηκαν σε 1.245.340 άτομα, μειωμένοι 
κατά 104.263 σε σχέση με το Οκτώβριο του 2013 (-7,7%) και 
κατά 13.491 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014 (-1,1%).
Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (29,2% τον Οκτώβριο 
2014 από 31,9% τον Οκτώβριο 2013) παραμένει σημαντικά 
υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (23,1% από 24,6%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται 
στους νέους 15- 24 ετών (50,6% τον Οκτώβριο 2014 από 
57,4% τον Οκτώβριο 2013) και στα άτομα 25- 34 ετών (34,5% 
από 37%). Ακολουθούν τα άτομα 35- 44 ετών (22,2% από 
24,1%), 45- 54 ετών (20,8% από 20,6%), 55- 64 ετών (16,5% από 
16,7%) και 65- 74 ετών (11,4% από 12%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις 
τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Μακεδονία- Θράκη (27,8% 
τον Οκτώβριο 2014 από 29,4% τον Οκτώβριο 2013), η Αττική 
(27,3% από 28,9%) και η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (25,8% 
από 26,7%). Ακολουθούν, η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία 
(25,3% από 29,1%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι 
Νήσοι (25,1% από 25,5%), η Κρήτη (21,7% από 26,3%) και το 
Αιγαίο (19,2% από 23,3%).

ΟΑΕΔ
Μόλις το 14% των ανέργων επιδοτούνται
Σε 854.517 άτομα ανήλθε το Νοέμβριο το σύνολο των εγγε-
γραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ενώ το σύνολο 
των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε μόλις 120.353 άτομα. 
Αυτό σημαίνει πως μόλις το 14% των εγγεγραμμένων ανέργων 
στα μητρώα του ΟΑΕΔ επιδοτούνται από αυτόν.
Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το σύ-
νολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση 
εργασίας (αναζητούντων εργασία) για το μήνα Νοέμβριο 2014 
ανήλθε σε 854.517 άτομα.
Από αυτά 450.809 (52,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 
12 μηνών, και 403.708 (47,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 338.770 είναι 
άνδρες (39,64%) και οι 515.747 είναι γυναίκες (60,36%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των 
εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 17.455 άτομα (2,04%), στο 
εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυ-
μνασίου) ανήλθε σε 273.685 άτομα (32,03%), στο εκπαιδευτικό 
επίπεδο δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 418.592 άτομα 
(48,99%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση ανήλθε σε 144.785 άτομα (16,94%).

H Επιτροπή Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για 
την υποστήριξη υλοποίησης της 
πρότασης με τίτλο «Ολοκληρω-
μένη μελέτη του τρόπου δράσης 
μεμβρανικών υποδοχέων και της 
εμπλοκής τους σε ασθενείς με 
σύγχρονες μεθόδους βιοπληρο-
φορικής (συντ. τίτλου: ΜΥΠΟΣ-
ΜΕΒΙΟ)» κωδ. 09ΣΥΝ-13-999 ανα-
κοινώνει ότι δέχεται προτάσεις 
από φυσικά πρόσωπα προς σύ-
ναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου με επιστημονικό 
προσωπικό, στο οποίο θα ανατε-
θεί η παραγωγή παραδοτέων που 
προβλέπονται στη σχετική από-
φαση έγκρισης χρηματοδότησης 
ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων 
παραδοτέων που θα προηγούνται 
των τελικών παραδοτέων κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης.
Ερευνητής Βιοπληροφορικής. 
Έδρα: Λαμία.
Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή 
στις Ε.Ε. του έργου: διεξαγωγή 
στατιστικών αναλύσεων, έρευνα 
της βιβλιογραφίας, συγγραφή και 
έλεγχος λογισμικού, ανάπτυξη 
αλγορίθμων, συγγραφή ερευνητικών 
εργασιών, συμμετοχή στη διάχυση 
των αποτελεσμάτων, προετοιμασία 
παραδοτέων
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοπλη-
ροφορική ή Βιοστατιστική ή Πληρο-
φορική ή Στατιστική ή Βιολογία ή σε 
άλλο συναφές πεδίο
- Πτυχίο Α.Ε.Ι τμήματος Πληροφορι-
κής ή Μηχανικού Η/Υ ή Βιολογίας 
ή άλλων συναφών επιστημών
- Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
(Γ1)
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις και 
ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Καταληκτική ημερομηνία: 23-1-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://
ee.uth.gr/

•H Επιτροπή Ερευνών του πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει 
πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος για υποβολή προτάσεων προς 
σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτι-
κού δικαίου, για την παροχή έργου 
στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγ-
μένης πρότασης με τίτλο: ADRiatic 
Ionian maritime spatial PLANning 

(ADRI-PLAN), ως εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχα-
νικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Καταληκτική ημερομηνία: 26-1-
2015.
Περισσότερες πληροφορίες παρέ-
χονται κάθε εργάσιμη ημέρα και 
ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. 
στα τηλέφωνα 24210.06420 και 
στην ιστοσελίδα: http://ee.uth.gr/
index.php?option=com_remosito
ry&Itemid=145&func=startdown&
id=514 

•H Επιτροπή Ερευνών του πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει 
πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος για υποβολή προτάσεων 
προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου 
ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή 
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της 
ενταγμένης πρότασης με τίτλο: 
Med-IAMER: Integrated Actions to 
Mitigate Environmental Risks in the 
Mediterranean Sea 1M-MED14-07, 
ως εξής: 
Δύο (2) άτομα με Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μη-
χανικού Χωροταξίας, Πολεοδομί-
ας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Καταληκτική ημερομηνία: 26-1-
2015.
Περισσότερες πληροφορίες παρέ-
χονται κάθε εργάσιμη ημέρα και 
ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. 
στα τηλέφωνα 24210.06420 και 
στην ιστοσελίδα: http://ee.uth.gr/
index.php?option=com_remosito
ry&Itemid=145&func=startdown&
id=515. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θέσεις για Μηχανικούς  
με συμβάσεις έργου
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ics.forth.gr/

•το ινστιτούτο τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης 
του Ε π «KRistina-22272» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-392], 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραί-
τητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας μεταδιδακτορικός συνεργάτης ειδικότητας Πληροφορι-
κή, Επιστήμη Η/Υ, Μηχανικός Η/Υ ή άλλη συναφή και αντι-
κείμενο Σημασιολογική ανάλυση και αναζήτηση πολυμεσικής 
πληροφορίας (Διάρκεια: 10 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 28-1-2015.
Πληροφορίες: Δρ. Ιωάννη Κομπατσιάρη, e-mail: ikom@iti.gr. 

•το ινστιτούτο Έρευνας και τεχνολογίας Θεσσαλίας 
(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κωδικός Θέ-
σης: POLLINS» [181], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Μηχανικός  ΗΥ και Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 29-1-2015.
Πληροφορίες: Δρ. Γεωργία Τσιότρα, e-mail: gtsiotra@ireteth.
certh.gr, Τηλ.:   24310 63190, Fax.: 24310 63191.

•το ιΔΕπ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Complex 
mining exploitation : optimizing mine design and 
reducing the impact on human environment (CoMEX)”» 
[Κωδικός θέσης: 3240 -186Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμε-
νους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν 
αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως 
εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανι-
κός Μεταλλείων ή Γεωλόγος, με αντικείμενο Γνώσεις 
εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής καθώς και εμπειρία 
στο σχεδιασμό μεταλλευτικών συστημάτων για την ανάπτυξη 
γεωτεχνικών μοντέλων με τη χρήση προγραμμάτων προσο-
μοίωσης (Διάρκεια: 4 μήνες, Τόπος: Θέρμη).
Καταληκτική ημερομηνία: 30-1-2015.
Πληροφορίες: κα. Α. Διάφα, Τηλ.: 211 1069533, Fax.: 211 
1069501, e-mail: diafa@certh.gr. 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
(ι.π.&τ.) του Ε.κ.Ε.φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος/έργου «Cloudsat-scenarios 
for integration of satellite Components in the Future 
networks» (E-1898). προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, για την κάλυψη θέσεων εξωτερικών συνεργατών, 
όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
Θέση 1. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κά-
τοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική.
Καταληκτική ημερομηνία: 30-1-2015.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση 
βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημό-
κριτος» (http://www.demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.
iit.demokritos.gr/). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες με τoν Δρα Αναστάσιο Κούρτη στο τηλέφωνο: 
210-6503166 και στο email: kourtis@iit.demokritos.gr.

•το Ίδρυμα τεχνολογίας και Έρευνας (ιτΕ), στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «EPILOGEAS» 
και τίτλο «Επιλογή Μεταβλητών Βασισμένη σε Αιτιακή 
Μοντελοποίηση για Δεδομένα Omics», που εντάσσεται στην 
Κατηγορία Πράξης Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πό-
ρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων 
για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου και ειδικότερα: Δύο Θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτη-
τών, με ειδίκευση στις Μεθόδους Μηχανικής Μάθησης 
με εξειδίκευση στην επιλογή μεταβλητών ή/και ανακάλυψη 
αιτιότητας. Απαραίτητα προσόντα
- Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής από Ανώτατο Εκπαιδευτι-
κό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Καταληκτική ημερομηνία: 23-1-2015.

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ I-SENSE ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ.

Θέση εργασίας Junior Software Engineer 
The I-SENSE group is one of the 
Research Groups of the Institute of 
Communication and Computer Systems 
(ICCS). The I-SENSE group is currently 
recruiting a Junior Software Development 
Engineer to work in a range of European-
funded projects. We are seeking for 
a dynamic, sharp, highly motivated 
individual with passion for innovation and 
creative solutions. 
Qualifications:
•Electrical and Computer Engineering 
degree, Informatics or equivalent
technical Competencies:

•Experience with at least one of the 
following Object Oriented Programming 
Languages: C++, Java (in an order of 
preference)
•Hands-on experience with networking 
and security services: e.g. NAT, VLANs, 
DHCP client/server, IPv4/IPv6, VPNs.
•Basic understanding of basic wireless 
communications technologies and 
protocol stack for GSM, GPRS, WiFi, 
802.15.4/Zigbee
additional desirable skills:
•Experience in designing and developing 
client-server and ideally web services 

applications (e.g. exposure to SOAP, 
REST, XML, JSON) 
•Experience with embedded Linux 
operating systems and embedded 
processors such as ARM 
•Knowledge of relational database 
schemes and implementation, preferably 
SQL based
•Good written and oral English language 
communication skills 
Relevant website: http://i-sense.iccs.
ntua.gr/
Please send your CVs to: Despoina Kaneti 
(despoina@iccs.gr).
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Πρόγραμμα απασχόλησης φοιτητών - σπου-
δαστών A.E.I και A.Τ.Ε.Ι ανακοίνωσαν τα 
Ελληνικά Πετρέλαια.
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών 
Α.Ε.Ι. αφορά υποψήφιους οι οποίοι έχουν 
ολοκληρώσει το τρίτο έτος σε σχολές 
πενταετούς φοίτησης, ή υποψήφιους οι 

οποίοι έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος 
σε σχολές τετραετούς φοίτησης, καθώς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μεταξύ των 
ειδικοτήτων περιλαμβάνονται αυτές των 
Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 
Μεταλλειολόγων Μηχανικών και Μηχανι-

κών Πληροφορικής.
Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει το 
δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου. 
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 
1η Απριλίου έως 10 Μαΐου.
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.helpe.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Πρόγραμμα απασχόλησης φοιτητών Πολυτεχνείου

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκή-
ρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων Εθνικών 
Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, με απόσπαση. Αναλυτικότερα: 
Όσον αφορά στην 25η Φεβρουαρίου 2015, 
προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: 
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινω-
νιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» 
(CNECT.G.4) 
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνι-
σμού (COMP.G.4) 
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων 

(ECFIN.G.2) 
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρε-
σία «Eurostat» (ESTAT.G.5) 
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική 
Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και 
ΜΜΕ (GROW.K.l (ex-ENTR.G.l)) 
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική 
Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και 
ΜΜΕ (GROW.L.3 (ex-ENTR.H.3) 
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανά-
στευση και Εσωτερικές Υποθέσεις (HOME 
B.1) 
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
και Καινοτομίας (RTD.A.3) 

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
και Καινοτομίας (RTD.B.4) 
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
και Καινοτομίας (RTD.H.2) 
Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν 
την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μο-
νίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, 
βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), 
αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε 
αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να 
βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc  στην 
αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δέκα θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

ςτα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέ-
λου πρόβλεψης συνδυασμένου με νευρωνικά δίκτυα με αλγόριθμους 
εξομάλυνσης για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ενερ-
γειακή απόδοση των περιστροφικών καμίνων και καμίνων ηλεκτρικού 
τόξου στις εγκαταστάσεις παραγωγής σιδηρονικελίου» (κωδικός έργου 
11ΣΥΝ_4_1777, ακρωνύμιο MANFENI) ο Ειδικός Λογαριασμός Κον-
δυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για 
σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως 
ακολούθως: 
Θέση 1: Απασχόληση Ηλεκτρονικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
για 3,7 ανθρωπομήνες έως 30.06.2015 (λήξη του έργου) 
Ποσό: 5.600 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.). 
Θέση 2: Απασχόληση Ηλεκτρονικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
για 2,3 ανθρωπομήνες έως 30.06.2015 (λήξη του έργου) 
Ποσό: 3.455 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
Καταληκτική ημερομηνία: 29-1-2015. 
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 2821 0 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική) & 28210 37073 (κα Δασκαλάκη 
Χριστιάνα), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου 

Κρήτης www.elke.tuc.gr. 
•ςτα πλαίσια του προγράμματος «ιςτριΑ - Ανάπτυξη όλοκληρω-
μένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητό-
δρομους» (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_9_1389) o Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρού-
σα 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, 
κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
μέχρι 30/06/2015 (λήξη του έργου). 
Ποσό: 5.586,20 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες έρευνας επί συμβάσει από Φυσικά 
Πρόσωπα».
Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Γεωδαισίας & Γεωπληροφορικής, 
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Καταληκτική ημερομηνία: 3-2-2015
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 2821 0 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική) & 28210 37073 (κα Δασκαλάκη 
Χριστιάνα), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου 
Κρήτης www.elke.tuc.gr. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τρεις μηχανικοί με συμβάσεις έργου
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Είκοσι επτά προσλήψεις θα πραγματο-
ποιήσει η εταιρεία εφαρμογών διαδικτύ-
ου και κινητής τηλεφωνίας, Pinterest 
με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία 
απασχολεί ήδη πάνω από 300 εργαζο-
μένους.
Τις θέσεις θα καταλάβουν πτυχιούχοι 
μηχανικοί πληροφορικής, δημιουργικού 
και διοικητικού.

Οι θέσεις κατανέμονται στις εξής ειδι-
κότητες: Android Software Engineer, 
Data Engineer, Data Visualization 
Engineer, Database Engineer, DevOps 
Engineer, Front-End Engineer, iOS 
Software Engineer, Partner Operations 
Engineer, Performance Engineer, Site 
Reliability Manager, Technical Program 
Manager-Mobile και Software Engineers 

στα αντικείμενα: Ads, Ads Product, 
Black Ops, Discovery Indexing, Email 
& Push Notification Platform, Growth, 
Information Retrieval, Interests, Product, 
Ranking, Recommendations, Search 
Quality, Systems, Web Platform και Web 
Subsites.
Πληροφορίες: https://about.pinterest.
com/en/careers

PINTEREST

Προσλήψεις μηχανικών πληροφορικής 

Εκ μέρους μίας εταιρείας που εδρεύει στη 
Γερμανία και ειδικεύεται στην κατασκευή 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες θέσεων 
εργασίας στην Νότια Αφρική και Ελλάδα:
Μηχανικοί για την επίβλεψη στο εργοτά-
ξιο (supervisor) στα εξής αντικείμενα:
- Μεταλλικές Κατασκευές
- Καυστήρες και εγκαταστάσεις υπό πίεση
- HP / LP σωληνώσεων
- Aγωγών εξαερισμού
- Διαχείρισης και ελέγχου αυτοματισμού (I 
& C)
- Mύλων άνθρακα (coal mills)
- Εποπτείας συγκόλλησης

- Λοιπών εγκαταστάσεων
- Υπεύθυνος πιστοποίησης και τεκμηρίωσης 
Επίσης ζητούνται:
Managers for EHs and Qa
Απαιτούμενα προσόντα :
- Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή 
Μηχανικοί παραγωγικής διαδικασίας ή 
μηχανικοί με σχετική ειδίκευση στα παρα-
πάνω αντικείμενα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
- Πιστοποίηση EWS/ IWS (Welding 
Engineer)
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνι-
κής γλώσσας
- Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε εργο-
στάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

με άνθρακα
- Πνεύμα συνεργασίας
- Φυσική και διανοητικά αντοχή
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν τα δικαιολογητικά τους (βιογραφικό 
σημείωμα με φωτογραφία, συστατικές 
επιστολές προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά, 
πτυχία στα αγγλικά) στο info@hellasing.com 
(link sends e-mail). Επίσης να αναφέρουν 
τις οικονομικές απαιτήσεις τους και την 
συντομότερη ημερομηνία αποδοχής της 
θέσης. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
επικοινωνήστε με την Τσούκη Μαρία εργά-
σιμες ημέρες και ώρες στο 6976082291.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς 

Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για 
διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και όχι 
μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:
ΙΣΠΑΝΙΑ: Ένα μηχανικό συστημάτων και 
διαδικασιών ενδιαφέρεται να προσλάβει 
αυτοκινητοβιομηχανία στη Βαλένθια. Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο 
πανεπιστημίου, άριστη γνώση των συστημά-
των ποιότητας της FIAT, έως τριετή επαγ-
γελματική εμπειρία στο χώρο της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας και άριστη γνώση αγγλικών 
και ιταλικών. Βιογραφικά και συνοδευτική 
επιστολή αποστέλλονται ως τις 28-2-2015 
στο: aktrioncv@outlook.com. 
ΙΤΑΛΙΑ: Ένα μηχανικό ως ελεγκτή θα 
προσλάβει εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των ποτών. Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να έχουν πτυχίο μηχανικού, τουλά-

χιστον διετή επαγγελματική εμπειρία στο 
βιομηχανικό έλεγχο διαχείρισης, άριστη 
γνώση διαχείρισης SAP και άριστη γνώση 
της αγγλικής και της ιταλικής. Βιογραφικά 
και συνοδευτικές επιστολές αποστέλλονται 
στο: segreteria.permanent@lavoropiu.it. 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα τοπίου 
θα εντάξει στο δυναμικό του ο Δήμος του 
Βούπερταλ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, 
αρκετά χρόνιας επαγγελματικής πείρας, 
γνώση χρήσης του λογισμικού CAD, καθώς 
και να γνωρίζουν άριστα τη γερμανική. 
Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του ιστό-
τοπου: www.wuppertal.de/gmw. 
ΙΤΑΛΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό θα 
εντάξει στο δυναμικό της μεγάλη εταιρεία 
στην Μπολόνια. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότη-

τας, άριστη γνώση της ιταλικής και της 
αγγλικής, πενταετή επαγγελματική εμπειρία 
στον τομέα των αυτόματων μηχανών ή 
και στα σχέδια 3D. Οι ετήσιες απολαβές 
ορίζονται στα 35.000 ευρώ. Βιογραφικά 
και συνοδευτικές επιστολές αποστέλλονται 
στο: segreteria.permanent@lavoropiu.it. 
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Ένα βιοτεχνολόγο 
μηχανικό θα προσλάβει μεγάλη εταιρεία 
στο Ριάντ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό ως 
βιοτεχνολόγοι μηχανικοί, τουλάχιστον 
δεκαετή επαγγελματική εμπειρία, άριστη 
γνώση χρήσης Η/Υ και άριστη γνώση της 
αραβικής και της αγγλικής. Βιογραφικά 
αποστέλλονται μέσω του: http://www.bayt.
com/en/job/biomedical-engineering-in-
saudi-arabia-3183545/.  

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
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Υλοποιείται ο Δεύτερος Κύκλος 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές Επενδύσεις» από το 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ 
Πειραιά) (ΦΕΚ 1359/2014, Τεύχος Β). 
Η καινοτομικότητα και το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι εκτείνε-
ται ταυτόχρονα σε τρεις άξονες 
•την Τεχνολογία
•την Τεχνικοοικονομική ανάλυση και 
αξιολόγηση και
•τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
και ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση 
των φοιτητών του στην ανάπτυξη της 

δικής τους επαγγελματικής σταδιο-
δρομίας στα θέματα της ενέργειας 
και του περιβάλλοντος. 
Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ: www.
sealab.gr. 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος δεύτερου 
κύκλου του ΠΜΣ: από 12 Ιανουαρίου 
έως και 2 Φεβρουαρίου 2015.
Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημια-
κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της 
Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων 
του εξωτερικού και ενδιαφέρεστε να 
αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματι-
κή εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών 
και περιβαλλοντικών επενδύσεων και 
τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρη-

ματικές δραστηριότητες,
Αν είστε ήδη εργαζόμενος – στέλεχος 
της αγοράς και θέλετε να εμβαθύνετε 
τις γνώσεις σας και τις επαγγελματικές 
σας προοπτικές,
Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ που επιθυμείτε 
να προσανατολιστείτε επαγγελματικά 
στα πεδία αυτά, 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα: 210-
5381143, 210-5381493 και Τηλ. & Φαξ: 
210-5450959 (Δευτέρα- Παρασκευή 
ώρες 09:00-16:00), e-mail: sealab@
gdias.teipir.gr,  rania@mech.teipir.
gr και να συμπληρώσετε την αίτηση 
συμμετοχής. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου προκηρύσσει 
δέκα (10) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω 
Τομείς, ως ακολούθως:
α) Μια  (1) θέση για τον Τομέα «Χημικών Επιστημών» στην γνωστική περι-
οχή:  «Ηλεκτροχημεία Νανοδομών»
β)   Μια  (1) θέση για τον Τομέα «Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών» 
στην γνωστική περιοχή:  «Μηχανική των Υλικών»
γ)  Οκτώ  (8) θέσεις για τον Τομέα «Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυ-
ξης Διεργασιών και Συστημάτων» στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: 
1.  «Μελέτη Συστημάτων ικανών για ανάλυση υψηλής απόδοσης σε ολο-
κληρωμένα βιοδιυλιστήρια βιομηχανικών και αστικών απορριμμάτων» 
2.«Σχεδιασμός υπερδομών για την ολοκληρωμένη προτυποποίηση 
Βιομηχανικών διεργασιών σε συνδυασμό με καινοτόμο εξοπλισμό 
βιοδιυλιστηρίων» 
 3. «Μοντελοποίηση και σύνθεση βιοδιυλιστηρίων του μέλλοντος: μια 
προσέγγιση ολοκληρωμένων συστημάτων για την ενίσχυση  της καθα-
ρότητας του C5 και C6 χρησιμοποιώντας τεχνολογία πολτοποίησης των 
πρώτων υλών με οργανικό διαλύτη» (συνεργασία με CIMV)
 4.«Μεθοδολογία ταχείας εκτίμησης των εξελισσόμενων τεχνολογιών 
CAPEX και OPEX. Ενσωμάτωση του εργαλείου LCA και μιας αντικει-
μενικής συνάρτησης για την πλέον κατάλληλη ταυτοποίηση θέσης» 
(συνεργασία με ARKEMA)

5.  «Σχεδιασμός ολοκληρωμένων μονάδων αλγο-βιοδιυλιστήριων»
6.  «Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής»
7.  «Ατμοσφαιρική ρύπανση»
8.  «Φωτοκαταλυτικές Χημικές Διεργασίες»
Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής με τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά για την επιλογή, από 12 έως  και 26 Ιανουαρίου 2015. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
-σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, στην κα. Α. 
Μάνεση τηλ. 210 772 1128, e-mail: manessi@chemeng.ntua.gr. 
-σχετικά με τις γνωστικές περιοχές της προκήρυξης:
Για τον Τομέα Χημικών Επιστημών: Στον Αναπλ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. 
Μ. Μπουρουσιάν,  τηλ. 210 772-3097.
Για τον Τομέα «Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών»:
Στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Κ. Χαριτίδη, τηλ. 210 772 4046
Για τον Τομέα «Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και 
Συστημάτων»: Για τις πέντε πρώτες θέσεις, στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. 
Α. Κοκόση, τηλ. 210 772 4275
Για την  έκτη  θέση, στον Αναπλ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ε. Βουτσά, τηλ. 
210 772 3971.Για την έβδομη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ, κ. Ι. Ζιώ-
μα, τηλ. 210 772-2358, και Για την όγδοη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ 
κ. Κ. Φιλιππόπουλο, τηλ. 210 772-3234. 

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 

10 θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλαν-
δρή ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει το 
τριακοστό πρώτο κατά σειρά πρό-
γραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών 
εξωτερικού για τους εξής κλάδους: 
1. Τέχνη και Διαδίκτυο (Πολιτισμική 
Τεχνολογία και Επικοινωνία) 

2. Αρχιτεκτονική 
3. Οικονομία της Τέχνης. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχο-
νται τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 
72.52.896 σε εργάσιμες ημέρες (Δευ-
τέρα-Παρασκευή) και ώρες (09:00-
17:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος www.goulandris.gr.  
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με 
πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 31η 
Μαρτίου 2015 (διεύθυνση: Π. Αραβα-
ντινού 6, 106 74 Αθήνα). 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 
ετών.

ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Μεταπτυχιακές υποτροφίες και σε μηχανικούς
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