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Για αγγελίες απευθυνθείτε 
στην Τράπεζα Πληροφοριών 
ΤΕΕ: jobs@tee.gr  
& τηλ: 210-3671112
Για πλήρη ενημέρωση για 
προσφορά εργασίας, μελέτες 
και έργα μπείτε  
στην ιστοσελίδα του  
ΤΕΕ: www.tee.gr
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ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις  
για μηχανικούς  
στον ιδιωτικό τομέα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις 
για μηχανικούς με 
συμβάσεις έργου

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

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΟΥ: Θέσεις για μη-
χανικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα 
πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «LASIE: LArge Scale 
Information Exploitation of Forensic Data», προσκα-
λεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραί-
τητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Πέντε (5) άτομα με ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Μη-
χανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορική και 
αντικείμενο Σχεδιασμός και Υλοποίηση  Μεθόδων 
Επεξεργασίας, Δεικτοδότησης και Αναζήτησης 
Πολυμεσικού Περιεχομένου (Εικόνες/Video) Ψη-
φιακών Πειστηρίων (Διάρκεια: 4 μήνες, Κωδικός 
θέσης: ΙΠΤΗΛ-397).

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Πληροφορική και 
αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεπαφών 
χρήστη για σύνθετη αναζήτηση πολυμεσικού 
περιεχομένου (Διάρκεια: 4 μήνες, Κωδικός θέσης: 
ΙΠΤΗΛ-396).
Ένα (1) άτομο με Αναλυτής – Προγραμματιστής 
και αντικείμενο Υλοποίηση ερευνητικών μεθό-
δων και ενοποίησή τους σε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα (Διάρκεια: 4 μήνες, Κωδικός θέσης: 
ΙΠΤΗΛ-399).
Καταληκτική ημερομηνία: 6-2-2015.
Πληροφορίες: κ. Πέτρος Δάρας, Τηλ. 2310 
464160, εσωτερικό 277 ή στο 2311 257755, 
e-mail: daras@iti.gr.  

ΙΠΤΗΛ

Επτά μηχανικοί με σύμβαση έργου

ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Έξι (6) 
Μηχανικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών της Διεύθυνσης Μελετών του Λιγνιτικού 
Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, 
που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης. Ειδικότερα:
3 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
1 ΠΕ Χημικός Μηχανικός
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός
1 ΠΕ Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός Μηχανικός
•Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εβδο-
μήντα επτά (77) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής 
Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 
7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης, στους οποίους περιλαμβάνο-
νται:
1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
•Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τρια-
κοσίων ενενήντα πέντε (395) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού 
Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, 
που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης, στους οποί-
ους περιλαμβάνονται:
2 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
Απαραίτητα προσόντα για τους μηχανικούς που θα 
απασχοληθούν για οκτώ μήνες, το πτυχίο της ειδικό-
τητας και η άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επίσης θα 
παίξουν ρόλο: Η εντοπιότητα, ο χρόνος ανεργίας, η 
πολυτεκνική ή μονογονεϊκή ιδιότητα, τα ανήλικα τέκνα 
και η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο. 
Καταληκτική ημερομηνία: 2-2-2015.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2463052228, 2463052437. 
Ολόκληρες οι προκηρύξεις στην ιστοσελίδα: https://
www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/
proslipsi-ektaktou-proswpikou-sto-lignitiko-kentro-
dutikis-makedonias90474. 

Δώδεκα μηχανικοί ως εποχικό προσωπικό
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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
•Ο ΟμιλΟς J&P–ΑΒΑΞ (Ενεργειακή Διεύ-
θυνση) ζητά Process Engineer με ελάχιστη 
προϋπηρεσία 3 ετών σε σχεδιασμό θερμικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών LNG. 
Κύριες αρμοδιότητες: εκπόνηση P&IDs, διαστα-
σιολόγηση H/M εξοπλισμού, χρήση προ-
γραμμάτων THERMOFLOW και HYSYS. 
Επιθυμητή εργοταξιακή εμπειρία. κα. 
Σαμαρά, asamara@jp-avax.
gr, κωδικός «Process».

•Ο ΟμιλΟς J&P–ΑΒΑΞ 
ζητά Μηχανικό Αυτοματι-
σμών με δεκαετή εμπειρία 
σε μελέτη-γράψιμο λογικών 
για DCS/PLC, πραγματο-
ποίηση αλλαγών στις λο-
γικές στο commissioning. 
Απαραίτητη κατανόηση 
P&ID’s, ηλεκτρολογικών 
διαγραμμάτων, δικτύων, 
οργάνων πεδίου, δημιουρ-
γίας I/O’s, συμμετοχή σε 
FAT&SAT tests σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και LNG 
station. e-mail: asamara@
jp-avax.gr

•Η ετΑιρειΑ LEGRAND, 
leader στον κλάδο ηλεκτρο-
λογικού υλικού παγκοσμίως, 
αναζητά ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ με έδρα την 
Θεσσαλονίκη. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: - Πτυχίο 
ανώτερης ή ανώτατης σχολής (Ηλεκτρολό-
γος-Μηχανικός) - Προϋπηρεσία απαραίτητη 
(τουλάχιστον 4 έτη σε ανάλογη θέση) - Δυναμική 
προσωπικότητα, υψηλός επαγγελματισμός και 
άνεση στην επικοινωνία - Γνώση αγγλικής ή 
γαλλικής γλώσσας. Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.justjobs.gr/

•ΒιΟμΗΧΑΝιΚΗ εταιρεία, αναζητά για τη 
Λάρισα: (1) μηχανολόγο ηλεκτρολόγο μηχανι-
κό, (1) χημικό μηχανικό. Αίτηση με βιογραφικά 
στοιχεία και προϋπηρεσία: argilleblanc01@
gmail.com, τηλ. 0030 -6949 022575.

•Η AR-CON Hellas ABEE, μια από τις μεγαλύ-
τερες βιομηχανίες εξοπλισμού επαγγελματικών 
χώρων στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη ειδίκευση 
στον εξοπλισμό καταστημάτων λιανικής πώ-
λησης και αποθηκών, για την στελέχωση του 
τμήματος παραγωγής της, στην ΒΙΠΕ Θες/νίκης 
Σίνδος, ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. Πε-
ρισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: 
http://www.skywalker.gr/.  

•ΖΗτειτΑι πρΟγρΑμμΑτιςτΗς με τις πα-
ρακάτω γνώσεις σε προγράμματα για σοβαρή 
και υπεύθυνη εργασία στην εταιρεία ΣΙΤΑΜ-
eTelestia: PHP, AJAX, MySQL, APACHE- HTML 

5, CSS 3, JQuery, JavaScript - Drupal, 
Presta Shop, Joomla, Delphi. Αποστολή 

βιογραφικών: info@eTelestia.com. 
Πληροφορίες: Τηλ. 2310-251510.

•Η ετΑιρειΑ FRANMAN LTD ζη-
τεί Μηχανικό Ε.Ν. Μηχανολόγο ή 

Ναυπηγό ως Marine Sales Engineer 
για την προώθηση συστημάτων Ship 
Performance Monitoring σε ναυτι-

λιακές εταιρείες. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις για επιλογή, 

η προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση και η εξαιρετική γνώση 
αγγλικών. Αποστείλατε βιο-
γραφικό στο pa@franman.

gr. 

•Η ετΑιρειΑ ZEB 
ZERO ENERGy 
BuiLDiNG θα εντάξει 

στο δυναμικό της έναν 
Μηχανικό πωλήσεων 

συστημάτων. Ο κατάλληλος 
συνεργάτης θα πρέπει να έχει 
πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση 
κατεύθυνσης Μηχανικού, 

εμπειρία σε διαδικασίες χρηματοδότησης ενερ-
γειακών έργων, άριστη γνώση Αγγλικών, άριστη 
Γνώση Χειρισμού Η/Υ (MS Office) και εργασι-
ακή εμπειρία πέντε ετών. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στη 
διεύθυνση hr@zeb.gr 

•μΗΧΑΝιΚΟ ΒΑςεωΝ ΔεΔΟμεΝωΝ θα 
προσλάβει η Cyta Hellas. Ο νέος συνεργάτης 
θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, πολύ καλή 
γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, άριστη γνώση 
νέων και υφιστάμενων τεχνολογιών, υποστήριξη 
Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) Oracle και Mssql σε 
καθημερινή βάση, εγκατάσταση και διαμόρφω-
ση (configuration) ΒΔ Oracle (single instance & 
RAC) κ.ά. Αποστολή βιογραφικών μέσω της ιστο-
σελίδας http://www.cyta.gr/el/aboutus/jobs.

•ςυΝεργΑτΗ για το τμήμα της Διοίκησης Πα-
ραγωγής αναζητά η Elvial, η οποία δραστηριο-
ποιείται στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου. Ο 
νέος συνεργάτης θα πρέπει να είναι χημικός ή 
χημικός Μηχανικός ΑΕΙ, ενώ θα πρέπει να έχει 
πενταετή εμπειρία στη διοίκηση παραγωγής και 
γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυν-

Συνέχεια στη σελ. 3
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•Η ειςΑγωγιΚΗ τεΧΝιΚΗ ετΑιριΑ εΝεργει-
ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΑΚΗΣ Α.Ε. αναζητά 
δύο μηχανικούς πωλήσεων (κωδικός θέσης: ΜΠΘ) 
για εργασία στη Θεσσαλονίκη. Παρέχεται εργασία 
πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα: πτυχίο μηχα-
νολογικής κατεύθυνσης, προϋπηρεσία στον τομέα 
ύδρευσης - θέρμανσης - ενέργειας, ηλεκτρολογικές 
γνώσεις. Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και πλήρη ασφάλιση. Τηλ.: 2310514015. 
Βιογραφικά στο φαξ: 2310857540.

•H RANDSTAD HELLAS, για λογαριασμό εταιρίας 
πελάτη, πολυεθνική βιομηχανία καταξιωμένη στον 
κλάδο της, επιθυμεί να προσλάβει Χημικό Μηχανικό 
Παραγωγής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Περισσό-
τερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: http://
www.skywalker.gr/. 

•Η RANDSTAD HELLAS, αναζητά να προσλάβει 
Μηχανολόγο Μηχανικό για τo λογαριασμό εται-
ρείας-πελάτη με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, 
η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού. Περισσότερες Πληροφορίες: 
career@uth.gr. Πηγή: http://www.skywalker.gr/. 

•πρΟγρΑμμΑτιςτΗς (κωδ.6115) στο Τμήμα 
Βιομηχανοποίησης από την Kleemann. Απαιτούμενα 
προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Εφαρμοσμένης Πληροφο-
ρικής ή Σχολής Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών και Πληροφορικής. Επιθυμητή η κατοχή συνα-
φή μεταπτυχιακού τίτλου. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο advanced – proficiency). Επιθυμη-
τές γνώσεις Προγραμματισμού HTML5, CSS3, Visual 
Basic.NET, SQL, Eclipse. Αρμοδιότητες: Ανάπτυξη 
εφαρμογών. Η εταιρεία προσφέρει: Άριστο περιβάλ-
λον εργασίας. Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική 
ανάπτυξη. Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας. 
Πρόσθετη ιατρική κάλυψη. Δυνατότητα μετακίνησης 
με δικά της μεταφορικά μέσα. Σύγχρονες εγκατα-
στάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο & playroom). Οι 
υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με mail στο cv@kleemann.gr μέχρι τις 
30/2/15, υπόψη Χ. Κολότσιου αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας.

•μΗΧΑΝιΚΟι R&D (κωδ.5115) στο Τμήμα R&D από 
την Εταιρεία Kleemann. Απαιτούμενα προσόντα: 
Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού. Επιθυμη-
τή η κατοχή συναφή μεταπτυχιακού τίτλου. Πολύ 
καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο advanced 
– proficiency). Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Ms Office, 
CAD (2D, 3D). Αρμοδιότητες:  Σχεδιασμός Ειδι-
κών Κατασκευών & Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων. Η 
εταιρεία προσφέρει: Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη. 
Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας. Πρόσθετη 
ιατρική κάλυψη. Group life insurance. Δυνατότητα 
μετακίνησης με δικά της μεταφορικά μέσα. Σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο & 
playroom). Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους με mail στο cv@kleemann.gr μέ-
χρι τις 30/2/15, υπόψη Χ. Κολότσιου αναγράφοντας 
τον κωδικό της αγγελίας.

ση «ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ», ΒΙΠΕ Αγίου Παντελεήμονα Κιλκίς, 
ΤΚ 61100 ή στο e-mail hrd@elvial.gr.

•Η TZOvARAS GROuP OF ENGiNEERS θέλει να 
προσλάβει έναν πολιτικό μηχανικό στο Μοσχάτο. 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν προϋπη-
ρεσία πέντε ετών στον τομέα υγιεινής και ασφάλει-
ας της εργασίας. Ο νέος υπάλληλος θα εργαστεί 
ως τεχνικός ασφαλείας σε εργοτάξια της Αττικής. 
Βιογραφικά: info@atzovaras.gr

•εΝΑΝ ΧΗμιΚΟ μΗΧΑΝιΚΟ (κωδικός θέσης: 
XHM/CAB) θα εντάξει στο δυναμικό της η Ελληνι-
κά Καλώδια Α.Ε. στη Θήβα. Η εμπειρία σε τμήμα 
παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, οι γνώσεις 
αγγλικών, το πτυχίο και το μεταπτυχιακό θα κρίνουν 
τον διαγωνισμό. Φαξ: 2106861600.

•εΝΑΝ ςυμΒΟυλΟ ΗλεΚτρΟλΟγιΚΟυ υλι-
ΚΟΥ ζητά να εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία 
ΚΑΥΚΑΣ για το κατάστημα στη Σπάρτη. Απαιτούνται 
πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, αγγλικά, επαγ-
γελματικό δίπλωμα οδήγησης και διετής εμπειρία. 
Βιογραφικά στο hr@kafkas.gr 

•ςτΗΝ πρΟςλΗψΗ ΝεωΝ υπΑλλΗλωΝ αναμέ-
νεται να προχωρήσει η εταιρεία παραγωγής έτοιμων 
γευμάτων PALiRRiA, η οποία έχει έδρα στο 2ο 
χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ψαχνών - Πολιτι-
κών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία επιθυμεί να στελε-
χωθεί με έναν εσωτερικό επιθεωρητή ποιότητας. 
Απαραίτητο το πτυχίο με ειδίκευση στην τεχνολογία 
τροφίμων (γεωπόνοι ή χημικοί μηχανικοί). Περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 
2228024735.

•μΗΧΑΝΟλΟγΟς μΗΧΑΝιΚΟς Ζητείται από Βιο-
μηχανία Μεταλλικών Επίπλων, με έδρα τη ΒΙ.ΠΕΘ. 
Σίνδου, για την στελέχωση του τμήματος παραγωγής. 
Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: 
http://www.skywalker.gr/

•πΟλιτιΚΟς Η μΗΧΑΝΟλΟγΟς μΗΧΑΝιΚΟς. 
Το ξενοδοχειακό Συγκρότημα Porto Carras Grand 
Resort στη Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχιακή απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς 
Τεχνικό Διευθυντή. Περισσότερες Πληροφορίες: 
career@uth.gr. Πηγή: http://www.skywalker.gr. 

•μΗΧΑΝΟλΟγΟς Η ΗλεΚτρΟλΟγΟς μΗΧΑΝι-
ΚΟΣ. Η Doppler SA, η ελληνική πολυεθνική βιομη-
χανία ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking 
lifts και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά άτομο 
για τη θέση με κωδικό CC01 και τίτλο Customer Care 
Trainee για το τμήμα της εμπορικής διεύθυνσης για 
την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς. Περισσότερες 
Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: http://www.
skywalker.gr/. 

•Η ελΒιΖ Α.ε. ζητεί για το εργοστάσιο της στο Πλα-
τύ Ημαθίας χημικό - μηχανικό. Αποστολή βιογραφι-
κών: info@elviz.gr

Συνέχεια από τη σελ. 2
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΟΟΣΑ
Εντυπωσιακή η μείωση απασχόλησης στην 
Ελλάδα 

Τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την απασχόληση στην 
Ελλάδα καταγράφουν τα δεδομένα μιας εξαιρετικά προβλημα-
τικής αγοράς εργασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς οργανισμού (Παρίσι 
19-1-2015), η απασχόληση στη χώρα μας το τρίτο τρίμηνο του 
2014 βρίσκεται στο ποσοστό του 49,7%, παρουσιάζοντας 
οριακή βελτίωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση 
με το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους όταν ήταν στο 49,2%. 
Ο αντίστοιχος μέσος όρος απασχόλησης για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 65,1%.
Η μείωση της απασχόλησης στην Ελλάδα αμέσως μετά το ξέ-
σπασμα της κρίσης είναι εντυπωσιακή. Το 2010 ήταν στο 59,1%, 
το 2011 έπεσε στο 55,1% για να συρρικνωθεί δραματικά το 2012 
στο 50,8% και να καθηλωθεί το 2013 σε ποσοστά κάτω του 
50% και να φτάσει στο 48,8%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η τελευταία καλύτερη πε-
ρίοδος για την αγορά εργασίας στη χώρα μας ήταν το δεύτε-
ρο τρίμηνο του 2008, όταν το ποσοστό είχε φτάσει στο 61,6%. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης στο τρίτο τρίμηνο του 
2014 για την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι 56% και 63%.
Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις ηλικιακές κατηγορίες των 
απασχολουμένων προκύπτει ότι η κατάσταση, ειδικά για τους 
πενηντάρηδες, είναι εξαιρετικά ζοφερή. Τα ποσοστά απασχό-
λησης για τις ηλικίες 55-64 ετών, δηλαδή για όσους πλησιά-
ζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης, είναι εξαιρετικά χαμηλά. 
Βρίσκονται στο 33,7%!
Μάλιστα από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα τέσσερα τελευταία 
τρίμηνα τα ποσοστά απασχόλησης για τις ηλικίες άνω των 55 
ετών μειώνονται συνεχώς. Από το 35% του τετάρτου τριμήνου 
του 2013 πέφτουν στο 33,7% του τρίτου τριμήνου του 2014.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι χάνουν τη δουλειά τους σε αυτές τις 
ηλικίες ουσιαστικά μένουν εκτός αγοράς εργασίας. 

ΙΗΔΛ
Δύο μηχανικοί με σύμβαση έργου
Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο υλο-
ποίησης δράσεων ζητά άτομα που θα εργαστούν με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, ως εξής:
Ένας (1) μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του έργου «MicroSoft - Relating the Microscopic 
structure and dynamics to the macroscopic flow in colloidal 
Soft matter» για τo έργο «Σύνδεση της μικροσκοπικής δομής 
και της δυναμικής με τη μακροσκοπική ροή σε κολλοειδή 
χαλαρή ύλη» (Διδακτορικό σε σχετικό πεδίο σχετικό με 
το αντικείμενο του έργου (Φυσική / Χημική Μηχανική / 
Επιστήμη Υλικών).
Καταληκτική ημερομηνία: 30/01/2015
•Ένας (1) μεταπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του έργου ΚΡΗΠΙΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» (Πτυχίο σχολής 
Θετικών Επιστημών, Μηχανικού).
Καταληκτική ημερομηνία: 30/01/2015
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iesl.forth.gr/. 

Στα πλαίσια του προγράμματος 
«ΙΣΤΡΙΑ - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Αναγνώρισης Βραχο-
πτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους» 
o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
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 διπλωμα-
τούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Προγραμματιστή με σύμβαση 
έργου. 
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης 
μέχρι 30/06/2015 (λήξη του έργου). 
Ποσό: 9.600 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ). 
Θέση 2: Απασχόληση πτυχιούχου 
Γεωτεχνικού Μηχανικού ή Τεχνικού 
Γεωλόγου με σύμβαση έργου. 
Διάρκεια απασχόλησης: Από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμ-
βασης μέχρι 30/06/2015 (λήξη του 
έργου). Ποσό: 9.931,04 ευρώ (συμπ/
νου ΦΠΑ). 
Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο 
Μηχανικής Πετρωμάτων, Σχολή Μη-
χανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτε-
χνείο Κρήτης.
Καταληκτική ημερομηνία: 6-2-2015.

•Στα πλαίσια του παραπάνω «ΑΤ-
ΛΑΝΤΑΣ – Ανάπτυξη πρωτότυπης 
τρισδιάστατης οθόνης αφής για 
διαδραστικό τρισδιάστατο γεωγραφι-
κό σύστημα πληροφοριών» o Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος για την υποβολή 
πρότασης για σύναψη έως δύο (2) 
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτι-
κού δικαίου ως ακολούθως :
Θέση 1: Απασχόληση διπλωματού-
χου Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι-
στών με σύμβαση έργου 
Διάρκεια απασχόλησης: Από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης για τρεις (3) ανθρωπομήνες μέχρι 
16/06/2015 (λήξη του έργου). Ποσό: 
4.750 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ). 
Θέση 2: Απασχόληση διπλωματού-
χου Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι-
στών με σύμβαση έργου 
Διάρκεια απασχόλησης: Από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης για τρεις (3) ανθρωπομήνες μέχρι 
16/06/2015 (λήξη του έργου). Ποσό: 
4.750 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ). 
Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστη-
ριακός Χώρος Μ1.212, Εργαστήριο 
Γεωδαισίας & Γεωπληροφορικής, 
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 
Πολυτεχνείο Κρήτης. 
Καταληκτική ημερομηνία: 6-2-2015.
Αναλυτικές προσκλήσεις και πλη-
ροφορίες μπορούν να παίρνουν οι 
ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες των Δημοσίων 
Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της 
Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα 
28210 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική) & 
28210 37073 (κα Δασκαλάκη Χριστιά-
να), καθώς και στην ιστοσελίδα του 
ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης www.
elke.tuc.gr. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τέσσερις μηχανικοί  
με συμβάσεις έργου
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταληκτική ημερομηνία: 2-2-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μουτζούρη Διαμά-
ντη (e-mail: dmoutzou@aegean.gr). Η πρόσκληση στην 
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/). 
•τΟ πΑΝεπιςτΗμιΟ ΑιγΑιΟυ –Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνε-
δρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση EE244/ 
30.12.2014)γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Πράξης «Περιβαλλοντική Διαχείριση-Σύγχρονα Εργα-
λεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
–ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη 
σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου για την παροχή έργου στην Αθήνα και τα Χανιά 
αντίστοιχα, ως εξής:
Δύο (2) άτομα με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, 
στην κατεύθυνση της Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 2-2-2015.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μουτζούρη Διαμά-
ντη (e-mail: dmoutzou@aegean.gr). Η πρόσκληση στην 
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).                 
•Ο ειΔιΚΟς λΟγΑριΑςμΟς ΚΟΝΔυλιωΝ ερευΝΑς 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ.7 απόφαση της 7 ης/13.01.2015 συνε-
δρίασης της Επιτροπής Ερευνών, σας γνωστοποιεί ότι 
για την εκτέλεση της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με 
κωδικό MIS 327494 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, 
προτίθεται να προβεί στην επιλογή εξωτερικών συνεργα-
τών για τις παρακάτω ειδικότητες: 
1ος Συνεργάτης – Ειδικός στη Πληροφορική και στα ΠΣ, 
με Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
& μηχανικού υπολογιστών ή άλλο ισοδύναμο τίτλο 
σπουδών στην επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληρο-
φορικής από ΑΕΙ (Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι). 
Καταληκτική ημερομηνία: 30-1-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.uop.gr/
•γιΑ τις ΑΝΑγΚες τΗς πρΑΞΗς τΟυ πΑΝεπιςτΗ-
ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ µε τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΗΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», 
µε Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΜΙΧΑΗΛ 
ΣΚΟΥΛΛΟ, που εντάσσεται στη Δράση «Αριστεία Ι» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», ζητείται ένα άτομο για την ερευνητική επιστη-
μονική υποστήριξη του έργου, ως εξής:
Ένα άτομο μεταδιδακτορικό ερευνητή με Πτυχίο Χημικού 
ή Χημικού Μηχανικού ή Περιβαλλοντικών Επιστημών.
Καταληκτική ημερομηνία: 2-2-2015.
Πληροφορίες: Δρ. Παρασκευοπούλου Β. 210-7274448, 
καθηγ. Δασενάκης, τηλ.: 210-7274269.

H επιτρΟπΗ ερευΝωΝ τΟυ πΑΝεπιςτΗμιΟυ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδι-
αφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 
συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή 
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης 
με τίτλο:Bridging the Implementation Gap: Facilitating 
Cross-Border ICZM Implementation by Lowering Legal-
Institution Barriers in the MSB (MARE NOSTRUM)4617, 
ως εξής:
Ένας με Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεο-
δομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και μεταπτυχια-
κό τίτλο σπουδών.
Ένας με Δίπλωμα/Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικού Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Αρχιτέ-
κτονα Μηχανικού ή άλλης ειδικότητας με επαγγελματική 
πρόσβαση στη Χωροταξία & Πολεοδομία.
Καταληκτική ημερομηνία: 2-2-2015.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα τηλέ-
φωνα 24210.06420 και 24210.06436 και στην ιστοσελίδα: 
http://ee.uth.gr/. 
•τΟ πΑΝεπιςτΗμιΟ ΑιγΑιΟυ – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνε-
δρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση EE242/ 
03.12.2014) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης «Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από 
Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) 
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την 
παροχή έργου στη Μυτιλήνη, ως εξής:
Ένας με Πτυχίο Πανεπιστημίου Σχολής Περιβαλλοντικών 
Σπουδών.
Ένας με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 2-2-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μιχάλη Βαΐτη (τηλ 
22510-36433, e-mail: vaitis@aegean.gr). Η πρόσκληση 
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/). 
•τΟ πΑΝεπιςτΗμιΟ ΑιγΑιΟυ –Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνε-
δρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση EE243/ 
16.12.2014)γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Πράξης «Περιβαλλοντική Διαχείριση-Σύγχρονα Εργα-
λεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
–ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη 
σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου για την παροχή έργου στην Αθήνα και τα Χανιά 
αντίστοιχα, ως εξής:
Ένας με Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος 
Περιβαλλοντικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
μεταπτυχιακό στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος.
Ένας με Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, σχετικό με 
την επιστήμη του Περιβάλλοντος και μεταπτυχιακό στην 
Επιστήμη του Περιβάλλοντος.

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
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Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανι-
κής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης 
δράσεων ζητά άτομα που θα εργαστούν με 
σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξής:
Ένας (1) Χημικός Μηχανικός ή Βιοεπιστή-
μονας στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνη-
τικού έργου «ΚΡΗΠΙΣ:ΠΕΦΥΚΑ», το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ανα-
πτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων- 

Κρηπίς» (Πτυχίο στη Βιολογία ή δίπλωμα 
Χημικού Μηχανικού, Διδακτορική διατριβή 
στην μικροβιακή παραγωγή υδρογόνου)
Καταληκτική ημερομηνία: 30/01/2015
•Ένας (1) Χημικός ή Χημικός Μηχανικός 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 
έργου «ΚΡΗΠΙΣ:ΠΕΦΥΚΑ», το οποίο υλοποι-
είται στο πλαίσιο της Δράσης «Αναπτυξιακές 
προτάσεις Ερευνητικών Φορέων- Κρηπίς» 
με αντικείμενο: «Θεωρητική διερεύνηση της 

μεταφοράς κολλοειδών και βιοκολλοειδών 
σε τρισδιάστατα πορώδη μέσα διαφόρων 
κλιμάκων ανάλυσης» (Πτυχίο στη Χημεία ή 
δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Διδακτορική 
διατριβή σχετική με θεωρητικές αναλύσεις 
φαινομένων μεταφοράς μάζας σε πορώδη 
μέσα) Καταληκτική ημερομηνία: 30/01/2015
Οι προκηρύξεις στο διαδικτυακό τόπο του 
ITE/ΙΕΧΜΗ: http://www.iceht.forth.gr/
announcements-gr.html. 

ΙΕΧΜΗ

Δύο Χημικοί Μηχανικοί με σύμβαση έργου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίη-
σης ερευνητικού προγράμματος ζητά άτομα που θα υπογράψουν 
σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:
Μία (1) θέση στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: 
«BLUeENErgyMediterranean-BLUENE» (Πτυχιούχος Αγρονόμος 
- Τοπογράφος Μηχανικός με: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
στη Θαλάσσια Τεχνολογία)

Καταληκτική ημερομηνία: 30/01/2015.
•Μία (1) θέση στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: 
«BLUeENErgyMediterranean-BLUENE» (Πτυχιούχος Μηχανικός 
με: Εμπειρία σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ελλη-
νικό χώρο)
Καταληκτική ημερομηνία: 30/01/2015.
Πληροφορίες: www.hcmr.gr. 

ΕΚΘΕ

Δύο μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, 
στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Unlocking APTL’s Scientific and 
Technological Research Potential in Green Mobility (APT-STEP), Project 
No: 315871», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός με αντικείμενο Μέτρηση και χαρα-
κτηρισμός νανοσωματιδίων αερολυμάτων καύσης (Διάρκεια: 2 μήνες, 
Κωδικός θέσης: 189Ε).
Ένας Μηχανικός με αντικείμενο Μέτρηση και χαρακτηρισμός σωματιδι-
ακής και αέριας ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Διάρκεια: 2 μήνες, Κωδικός 
θέσης: 190Ε). Καταληκτική ημερομηνία: 9-2-2015.
Πληροφορίες: κα. Αχίλλα, Τηλ.: 2310498112, Fax:  2310498130
•Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα 
πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «T-CELL: Innovative SOFC Architecture 
Based on Triode Operation» [Κωδικός θέσης: 188Ε], προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβά-
λουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Επιστή-
μων συναφούς ειδικότητας, με αντικείμενο Ανάπτυξη και ηλεκτροχημι-
κός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων κυψελών καυσίμου (Διάρκεια: 
6 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 4-2-2015. Πληροφορίες: Δρ. 
Δημήτριος Τσιπλακίδης, Τηλ.: 2310498304, Fax:  2310498380
•Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα 
πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Διεργασίες Συνεχούς Λειτουργίας για την 
Παραγωγή Ηλιακών Καυσίμων» [Κωδικός θέσης: 187Ε], προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβά-
λουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενα: Σχεδιασμός & ανάπτυξη 
αντιδραστήρων, συμβατών με μονάδες συγκεντρωμένης ηλιακής 

ακτινοβολίας, για την καταλυτική μετατροπή μεθανίου. Μικροκινητική 
μοντελοποίηση ομογενών και ετερογενών αντιδράσεων σε συστήματα 
καταλυτικής μετατροπής μεθανίου. Σύνταξη τεχνικών αναφορών και 
υποστήριξη διαχείρισης έργου (Διάρκεια: 9 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 4-2-2015.
Πληροφορίες: κα. Αχίλλα, Τηλ.: 2310498112, Fax:  2310498130
•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. 
του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε E «REVERIE: Real and 
Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments» [Κωδικός 
θέσης: ΙΠΤΗΛ-395], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένα άτομο ειδικότητας Πληροφορικής, με αντικείμενο Ανάπτυξη και 
επαλήθευση εφαρμογής για την καταγραφή (μέσω καμερών -Kinect), 
ανακατασκευή του χρήστη και μετάδοση του σε πραγματικό χρόνο 
(Διάρκεια: 3 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 5-2-2015.
Πληροφορίες: κ. Πέτρος Δάρας, Τηλ. 2310 464160, εσωτερικό 277 ή 
στο 2311 257755, e-mail: daras@iti.gr.
•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. 
του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Σχεδιασμός και Υλοποίη-
ση Μεθόδων Επεξεργασίας, Δεικτοδότησης και Αναζήτησης Πολυμε-
σικού Περιεχομένου (Εικόνες/Video) Ψηφιακών Πειστηρίων» [Κωδικός 
θέσης: ΙΠΤΗΛ-398], 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, Πληροφορι-
κής ή Θετικών Επιστημών με αντικείμενο Ανάπτυξη αλγοριθμικών 
τεχνικών για υπολογιστικά συστήματα νέφους (Διάρκεια: 6 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 6-2-2015.
Πληροφορίες: κ. Διονύσιο Κεχαγιά, e-mail: diok@iti.gr. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
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Following a very successful campaign last 
month to recruit several Greek Engineers, 
PRS is once again returning to Athens to 
offer more opportunities for engineering 
candidates with experience in Highways, 
Roads and Bridges. Opportunities exist in 
most disciplines and UK locations both on site 

and in office support based appointments. 
The British Government is investing 15 billion 
euros over the next decade to improve and 
build new roads and highways throughout 
the UK. We are looking for civil engineers 
from site level to Project Director who can 
assist us with these demands and grow 

their careers here in Great Britain with their 
families. So far we have brought over dozens 
of Greek Engineers to settle and build their 
careers in the UK. Fluent written and spoken 
English is essential. Please e mail your career 
history to Alex Knowles at enquiries@prs-
executivesearch.co.uk

Μηχανικοί στη Βρετανία
CIVIL ENGINEERING  OPPORTUNITIES 
Highways, Roads, Bridges and Infrastructure UNITED KINGDOM

We are looking for two experienced engineers (6 years+) for a project 
in Austria with large multinational company. We are looking for one 
Manufacturing Engineer and one Supplier Quality Engineer. The initial 
project engagement is for 6 months, with a possible extension. Fluent 
written and spoken English is required to perform the role. Travel and 
accommodation expenses are covered by the project.
We also have on-going project roles coming up and we are therefore 
constantly looking for experienced engineers in all fields. Fluent 
written and spoken English is a must, fluent knowledge in additional 

languages can be a plus. If you are interested in working abroad, in 
large companies and projects that can provide you with excellent 
experience, submit your CV to us.
To submit your CV for the Manufacturing Engineer or Supplier Quality 
Engineer roles, please title your email with the role you are interested 
in. If you would like to submit your CV for future opportunities, please 
title your email “Engineering CV”
To submit your CV and for further details, please email info@ergon-
engineering.com. 

Δύο μηχανικοί στην Αυστρία

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του 
έργου µε τίτλο: «Introducing innovations in traditional agro-food 
products to increase SMEs competitiveness» προσκαλεί τους εν-
διαφερόµενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη σύµβασης 
µίσθωσης έργου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικών (στον τοµέα Χωροταξίας, Πολεοδοµί-
ας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

2. Γνώση Αγγλικών
3. Πιστοποιηµένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Έρευνες µελέτες σχετικές µε την περιφερειακή ανάπτυξη και την 
ανάπτυξη της υπαίθρου.
Καταληκτική ημερομηνία: 3-2-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://rc.ionio.gr/.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Μηχανικός με σύμβαση έργου

Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για 
διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και όχι 
μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:
γερμΑΝιΑ: Έναν αρχιτέκτονα θα προ-
σλάβει η κατασκευαστική εταιρεία BSR 
Immobilien GmbH στο Μπαντ. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο 
της ειδικότητας, επαγγελματική εμπειρία 
στον τομέα του σχεδιασμού, καλή γνώση 
χρήσης του προγράμματος CAD και πολύ 
καλή γνώση της γερμανικής. Βιογραφικά 
αποστέλλονται στο: u-personal@bsr-
gruppe.eu. 
ΚυπρΟς: Έναν αρχιτέκτονα θα εντάξει 
στο δυναμικό του μεγάλο αρχιτεκτονικό 
γραφείο στη Λεμεσό. Οι ενδιαφερόμενοι 

πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδι-
κότητας, τουλάχιστον τετραετή επαγγελμα-
τική εμπειρία, άριστη γνώση των προγραμ-
μάτων Sketchup και render softwares, 
γνώση Photoshop και άριστη γνώση της 
αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω 
του: http://ergodotisi.com/JobDetails/299
12/%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A
6%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%91
%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%A4%
CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE
%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F. 
γΑλλιΑ: Έναν ειδικό Πληροφορικής ως 
technical account manager θα προσλάβει 
η Facebook στο Παρίσι. Οι ενδιαφερόμε-
νοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της 
ειδικότητας, άριστη γνώση της αγγλικής, 

εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών, επταετή 
επαγγελματική εμπειρία, άριστη γνώση 
HTML,  javascript και CSS, καθώς και 
γνώση των προγραμμάτων Atlas, DFA, 
Mediaplex, TruEffects και FlashTalking. 
Βιογραφικά μέσω του: https://www.
facebook.com/careers/department?dept=
grad&req=a0IA000000G767vMAB. 
ΚυπρΟς: Έναν Τοπογράφο Μηχανικό θα 
προσλάβει η εταιρεία Lois Builders στη Λευ-
κωσία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν 
πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, εμπειρία 
στην εκτέλεση τοπογραφικών πρακτικών, 
ικανότητα χρήσης τοπογραφικών οργάνων 
και πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελ-
ληνικής. Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 
31-1-2015 στο: hr@loisbuilders.com. 

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμ-
ματος/έργου «Κάλυψη ανελαστικών 
λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ 
‘’Δημόκριτος’’» (Ε-1730), καθώς και της 
προσπάθειας του κέντρου για επίτευξη 
χρηματοδότησης από τα τρέχοντα κοινοτικά 
προγράμματα προσκαλεί τους ενδιαφε-
ρόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια 
(1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, με 
αντικείμενο την υποβοήθηση συγγραφής 
προτάσεων Ευρωπαϊκών προγραμμά-
των στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 
Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020, 
με ειδίκευση στη σύνταξη του τεχνικού και 
επιστημονικού μέρους της πρότασης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι 
πτυχίου πολυτεχνικής σχολής ή σχολής 
θετικών επιστημών. Η κατοχή διδακτο-

ρικού διπλώματος στον τομέα των υλικών 
καθώς και η ύπαρξη συναφών δημοσιεύσε-
ων θα συνεκτιμηθεί θετικά.
Καταληκτική ημερομηνία: 30-1-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 
210 6503022. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος 
και η αίτηση στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος» www.demokritos.gr. 

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Μηχανικός με σύμβαση έργου

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρο-
νικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2014 -2015, συμβασιούχοι καταλλήλων προσό-
ντων για διδασκαλία/διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων (κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος για διδασκαλία μαθήματος, κάτοχοι τουλά-
χιστον διπλώματος/πτυχίου Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή εργαστηριακών 
ασκήσεων) των μαθημάτων που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο 
έγγραφο.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση (επισυνάπτεται) 
και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της 
Σχολής (secretary@ece.tuc.gr)  έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.tuc.
gr/news.html?&tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&tx_
mmforum_pi1%5Btid%5D=20594. 
•Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος προτίθεται να αναθέσει 
Φροντιστηριακό/ Εργαστηριακό έργο (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου-μερικής απασχόλησης), κατά το Εαρινό 

Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, για κάλυψη των ανα-
γκών σε διάφορα μαθήματα. 
Οι υποχρεώσεις των προσληφθέντων αφορούν στη διδασκαλία 
Φροντιστηριακών/Εργαστηριακών Ασκήσεων στα πλαίσια των 
μαθημάτων, καθώς και στην επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών που 
θα εκπονηθούν στα Εργαστήρια. Η παρουσία τους είναι απαραίτητη 
καθημερινά. Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σχετικό με το 
αντικείμενο εργασίας Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού και ΜΔΕ ή 
Διδακτορικό, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διδασκαλία 
εργαστηριακών/φροντιστηριακών ασκήσεων στα συγκεκριμένα 
μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση.
Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορούν να βρί-
σκουν οι ενδιαφερόμενοι στις ιστοσελίδες της Σχολής (www.enveng.
tuc.gr).   
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι 31 Ιανουαρίου 
2015, τη συνημμένη αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και αντίγρα-
φα των τίτλων σπουδών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gina.
poniridou<στο>enveng.tuc[dot]gr.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διδάσκοντες στις Σχολές ΗΜΜΥ και  
Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο 
πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων προγραμ-
μάτων, με αντίστοιχες προκηρύξεις ζητά 
τρία άτομα που θα υπογράψουν συμβά-
σεις μίσθωσης έργου, ως εξής:
Μία (1) θέση στο πλαίσιο προγράμ-
ματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος «NEO Lunar Impacts and 
Optical Transients with the Aristarchos 
Telescope (NELIOTA)» (Πτυχίο Πληρο-
φορικής ΑΕΙ, ή δίπλωμα Μηχανικού 
ΑΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 06/02/2015.
•Μία (1) θέση στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης με τίτλο «Θεμελίωση Συνερ-

γιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολο-
γιών και εργαλείων παρακολούθησης, 
διαχείρισης και πρόγνωσης Περιβαλλο-
ντικών παραμέτρων και πιέσεων - Αναπτυ-
ξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων 
δράση “ΚΡΗΠΙΣ-ΘΕΣΠΙΑ”» (Πτυχίο 
Σχολής Θετικών Επιστημών (Φυσικής, 
Μαθηματικών, Γεωλόγου, Μηχανικού) 
και Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 
σχετικό με τη Φυσική της Ατμόσφαιρας/
Περιβάλλοντος)
Καταληκτική ημερομηνία: 10/02/2015
•Μία (1) θέση στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης με τίτλο «Θεμελίωση Συνεργι-
στικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογι-

ών και εργαλείων παρακολούθησης, δια-
χείρισης και πρόγνωσης Περιβαλλοντικών 
παραμέτρων και πιέσεων - Αναπτυξιακές 
Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων δράση 
“ΚΡΗΠΙΣ-ΘΕΣΠΙΑ”» (Πτυχίο Σχολής 
Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Μαθημα-
τικών, Γεωλόγου, Μηχανικού) και Διδα-
κτορικό Δίπλωμα σχετικό με τη Φυσική 
της Ατμόσφαιρας/Περιβάλλοντος)
Καταληκτική ημερομηνία: 10/02/2015.
Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα: http://www.noa.gr/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=133&Itemid=548&lang=el.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τρεις μηχανικοί με συμβάσεις έργου
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