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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

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμ-
ματα, τις θέσεις, τα αντικείμενα, τη διάρκεια και 
τον τόπο εκτέλεσης των έργων στην ιστοσελίδα: 
http://www.certh.gr/CCAC170B.el.aspx.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ προκειμένου να υλοποιήσουν διά-
φορα προγράμματα καλούν  μηχανικούς να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για να θα εργαστούν με συμβάσεις μίσθωσης 
έργου για τις εξής θέσεις:
Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ForgetIT: 
Concise Preservation by combining Managed Forgetting 
and Contextualized Remembering» [ΙΠΤΗΛ-411] @ 
ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ (Μηχανικός H/Y ή Πληροφορική ή 
συναφής ειδικότητα)
Καταληκτική ημερομηνία: 27/02/2015
Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Smart 
Assembly Robots with Advanced Functionalities 
(SARAFUN)» [ΙΠΤΗΛ-411] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ (Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορική)
Καταληκτική ημερομηνία: 27/02/2015

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ForgetIT: 
Concise Preservation by combining Managed Forgetting 
and Contextualized Remembering» [ΙΠΤΗΛ-410] @ ΕΚΕ-
ΤΑ / ΙΠΤΗΛ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός 
H/Y ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα)
Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2015
Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ForgetIT: 
Concise Preservation by combining Managed Forgetting 
and Contextualized Remembering» [ΙΠΤΗΛ-409] @ ΕΚΕ-
ΤΑ / ΙΠΤΗΛ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός 
H/Y ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα)
Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2015

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ForgetIT: 
Concise Preservation by combining Managed Forgetting 
and Contextualized Remembering» [ΙΠΤΗΛ-408] @ ΕΚΕ-
ΤΑ / ΙΠΤΗΛ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός 
H/Y ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα)
Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2015
Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ForgetIT: 
Concise Preservation by combining Managed Forgetting 
and Contextualized Remembering» [ΙΠΤΗΛ-407] @ ΕΚΕ-
ΤΑ / ΙΠΤΗΛ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός 
H/Y ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα)
Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2015
Δύο (2) θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «ForgetIT: 
Concise Preservation by combining Managed Forgetting 
and Contextualized Remembering» [ΙΠΤΗΛ-406] @ ΕΚΕ-
ΤΑ / ΙΠΤΗΛ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός 
H/Y ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα)
Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2015
Δύο (2) θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π 
«ForgetIT: Concise Preservation by combining Managed 
Forgetting and Contextualized Remembering» 
[ΙΠΤΗΛ-405] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ (Ηλεκτρολόγος Μηχα-
νικός ή Μηχανικός H/Y ή Πληροφορική ή συναφής 
ειδικότητα)
Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2015
Μία (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Ecosystem 
infrastructure for smart and personalised inclusion and 
PROSPERITY for ALL stakeholders - Prosperity4All» 
[ΙΝΕΒ-15-5] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ (Βιοπληροφορική)
Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2015
Μία (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Π «Advanced 
multifunctional Reactors for green MObility and Solar 
fuels (ARMOS)» [195Ε] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ (Χημικός Μη-
χανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός ή Φυσικός)
Καταληκτική ημερομηνία: 25/02/2015

Θέσεις για μηχανικούς 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
•Μεγάλο τεχνικό - μεσιτικό γραφείο στην Αγία 
Παρασκευή, ζητά ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 
μηχανικούς, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ, 
με εμπειρία σε κτίρια, για εργασία ΜΕΣΙΤΗ πλήρους 
απασχόλησης (προϋπηρεσία όχι απαραίτητη). Παρέ-
χεται πλήρης εκπαίδευση, συνεχής υποστήριξη, 
άριστο περιβάλλον. Απαραίτητο μεταφο-
ρικό μέσο. Αποστείλατε Βιογραφικό στο: 
dantypas@mrhome.gr, φαξ: 
210-600.1800
•O οΜιλος J&P-άΒάΞ 
ζητά μηχανολόγο μηχανικό 
με εμπειρία στην σύνταξη και 
υποβολή προσφορών, παρα-
λαβή προσφορών, διαπραγμά-
τευση ανάθεσης συμβολαί-
ων, ανέγερση και θέση σε 
λειτουργία αεροστρόβιλων, 
λεβήτων, ατμοστρόβιλων, 
αντλιών, ψυγείων, βανών και 
βοηθητικού εξοπλισμού σταθ-
μού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Κωδικός «Μηχα-
νολόγος Μηχανικός». φαξ: 
210-6196801, e-mail: asamara@
jp-avax.gr. 
•Το Τεχνικο γραφείο «Γιαν-
νίκης Βασίλης» στην Ξάνθη, 
αναζητά: Απόφοιτο Ηλεκτρο-
λόγο Μηχανικό ή Φοιτητή του 
Τμήματος για ημιαπασχόληση.
Προσόντα υποψηφίου: Απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Άριστη γνώση λειτουρ-
γίας και χειρισμού του σχεδιαστικού προγράμματος 
FINE ΤΗΝ 4Μ. Καλή γνώση Αγγλικών. Προηγούμενη 
εμπειρία επιθυμητή. Ενεργή κάρτα ανεργίας. Για 
αποστολή βιογραφικού: Vgiannikis1105@gmail.com 
(link sends e-mail)
Διεύθυνση: Σταθμού 23, 67100, Ξάνθη.
•Tά εργάςΤήριά Skylab – Med δραστηριοποιού-
νται πλέον των 20 χρόνων στον χώρο της ολοκλη-
ρωμένης αναλυτικής και επιστημονικής υποστήριξης 
στον τομέα τροφίμων-ποτών, καλλυντικών και φαρ-
μάκων. Η εταιρεία αναζητεί συνεργάτη με τα εξής 
προσόντα: Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού. 
Άριστη γνώση Αγγλικών. Καλή γνώση χειρισμού 
Η/Υ. Εμπειρία 1-2 χρόνων σε χώρο εργαστηρίου θα 
θεωρηθεί προσόν. Αντικείμενο της θέσης είναι οι 
χημικές αναλύσεις και μετρήσεις, ο χειρισμός επι-
στημονικού εξοπλισμού και η βελτίωση / ανάπτυξη 
μεθόδων ανάλυσης. Αποστολή βιογραφικού: hr@
skylab-med.gr (link sends e-mail)
•ή εΤάιρειά «SURVEY DIGITAL», παρέχει 
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για λογαριασμό 
διαφόρων οίκων φωτοβολταϊκών αντιστροφέων ως 
επίσημος τεχνικός αντιπρόσωπος, καθώς και υπηρε-
σίες λειτουργίας και συντήρησης Φ/Β συστημάτων 
στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η εταιρεία έχει 

αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα και προσανατολισμό και 
στελεχώνεται από έμπειρο και ιδιαίτερα εξειδικευ-
μένο προσωπικό. Η εταιρεία με έδρα την Αττική, 
αναζητά: Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρονικό 

Μηχανικό. Προσόντα υποψηφίου: Απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχης κατεύθυνσης. Βασικές 

γνώσεις πληροφορικής. Καλή γνώση 
Αγγλικών. Δίπλωμα οδήγησης Β’ Κα-
τηγορίας. Για περισσότερες πληρο-
φορίες: http://www.surveydigital.gr/

gr/ Για αποστολή βιογραφικού: mail@
surveydigital.gr. 

•εΤάιρειά χρωμάτων ζητεί χημικό 
μηχανικό ή χημικό για πλήρες ωράριο, 

Βιογραφικό στο email: alphachrom@
yahoo.gr  τηλ. 2410541.116-7

•ή ΖεΒ ZERO ENERGY 
BUILDING, στο πλαίσιο της 
ανάπτυξής της, αναζητά 
έναν υπεύθυνο διοίκησης 

έργου και ένα μηχανικό 
συντήρησης κτιρίων. 
Βασικά προσόντα για τα 
δύο πόστα θεωρούνται το 
πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης 

Μηχανικού, η άριστη γνώση 
αγγλικών, οι οργανωτικές 

και διαπραγματευτικές ικανότη-
τες, το ομαδικό πνεύμα εργασί-
ας, η ευελιξία και η προσήλωση 
στο αποτέλεσμα, η ευχάριστη 

προσωπικότητα, η επαγγελματική συμπεριφορά, η 
γνώση νομοθεσίας κτιρίων (νέος ΝΟΚ κλπ.) και η 
εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
πέντε ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους στο e-mail: info@zeb.gr  ή 
στο φαξ: 210 4828693.
•ή MEDIA SATURN ζητά να προσλάβει για τα 
κεντρικά γραφεία της Μηχανικό (Μηχανολόγος, 
Ηλεκτρολόγος, Αρχιτέκτονας, Πολιτικός κ.ά.).
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει από δύο 
έως τρία έτη προϋπηρεσία σε projects λιανικής, 
πολύ καλή γνώση Η/Υ και άριστη γνώση AutoCAD. 
Αποστολή βιογραφικών http://www.mediamarkt.gr/
mcs/shop/jobs.html 
•Μήχάνολογος μηχανικός Α.Ε.Ι ζητείται από 
τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απα-
ραίτητα προσόντα: άριστη γνώση autocad office 
και αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης. Επιθυμητή η 
εμπειρία σε δημόσια έργα. Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση michanikos.gia.etairia@gmail.com
•ΠολιΤικος Μηχανικός με τουλάχιστον 7ετή 
εμπειρία με εμπειρία σε προμετρήσεις επιμετρήσεις 
και με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ζητείται 
από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για 
στελέχωση του τεχνικού τμήματος Απασχόληση 
στα γραφεία της εταιρίας Βιογραφικά στο info@
diastasicon.gr
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 
408/2.2.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου 
«Integrated Accessibility and Routing Guidance Platform 
for Safe Multimodal Transport in Sustainable Smart Ports 
and Regions - GUIDEPORT», που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
(κατά 75%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 25%) στο πλαίσιο 
του διασυνοριακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον Γεώργιο Ι. Στεφανίδη Καθηγητή του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, 
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
Ένα (1) άτομο με Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνικής Σχολής ή 
ισότιμου της αλλοδαπής και  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης στις Συγκοινωνίες.
Καταληκτική ημερομηνία: 25-2-2015.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον 
Καθηγητή Γεώργιο Ι. Στεφανίδη, Εργαστήριο Τεχνικής 
Μεταφορών & Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-
996593, e-mail: yjste@upatras.gr. 

•ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 
408 / 02-02-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών για 
την υλοποίηση του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήμα-
τα Πανεπιστημίου Πατρών» με Φ.Κ.: D.590.001 και MIS 
384094, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυ-
ξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από 
τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου 
μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον 
Καθ. Νικόλαο Αβούρη, προτίθεται να αναθέσει με σύμβα-
ση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι: 
Ένα (1) Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό.
Καταληκτική ημερομηνία: 25-2-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την 
κα Ιωάννα Γιαννούκου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρη-
σης του Πανεπιστημίου Πατρών, e-mail: igian@upatras.gr.   

•ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 
408 / 02-02-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών για 
την υλοποίηση του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήμα-
τα Πανεπιστημίου Πατρών» με Φ.Κ.: D.590.001 και MIS 
384094, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «Ανά-
πτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου 
από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου 
μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και 
από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. 
Νικόλαο Αβούρη, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση 
έργου σε φυσικά πρόσωπα, ως κάτωθι:
Μία (1) θέση ΠΕ Φαρμακευτικής ή Χημείας ή Βιολογίας 
ή Χημ. Μηχανικών.
Καταληκτική ημερομηνία: 25-2-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την 
κα Ιωάννα Γιαννούκου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρη-
σης του Πανεπιστημίου Πατρών, e-mail: igian@upatras.gr, 
τηλ: 2610969627.

•ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 
407 / 19-01-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου 
«Βοηθήματα Γεωπληροφορικής για Συνοριακή Επισκόπη-
ση & Υποστήριξη Αποφάσεων», που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
2011», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αθανάσιο 
Τσακαλίδη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορι-
κής, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με 
σύμβαση έργου ως κάτωθι:
Ένας (1) Μηχανικός ή/Υ  & Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 24-2-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το 
Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων & Γεωγραφικών Συστη-
μάτων,, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, 
του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996958.

•ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 
408 / 02-02-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου 
«ΘΑΛΗΣ- Glycerol2Energy: Παραγωγή ενεργειακών 
φορέων από παραπροϊόντα βιομάζας. Αναμόρφωση της 
γλυκερίνης για παραγωγή υδρογόνου, υδρογονανθράκων 
& ανώτερων αλκοολών» που συγχρηματοδοτείται από Ε.Ε. 
& Εθν.Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την κα Χριστίνα 
Παπαδοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 
Χημείας, του Παν/μίου Πατρών, προτίθεται να αναθέσει με 
σύμβαση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι: 
Ένα (1) ΠΕ Χημικό Μηχανικό ή Χημικό.
Καταληκτική ημερομηνία: 24-2-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την 
Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Παπαδοπούλου, Τμήμα 
Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, e-mail: cpapado@
chemistry.upatras.gr. 
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΛΣΤΑΤ
Στο 25,8% η ανεργία  
τον περασμένο Νοέμβριο

Μειωμένη εμφανίζεται η ανεργία το Νοέμβριο του 2014 σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Συγκεκριμένα το 
ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 25,8% έναντι 27,7% που είχε 
διαμορφωθεί τον Νοέμβριο του 2013, ωστόσο παρέμεινε 
αμετάβλητο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.229.367 άτομα, με το πρόβλημα 
να εστιάζεται στους νέους έως 24 ετών (ποσοστό ανεργίας 
50,6%) και στην πλέον παραγωγική ηλικία των 25- 34 ετών 
(ποσοστό 33%).
Ειδικότερα, από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν και τα 
εξής:
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.229.367 άτομα και ο αριθμός τους 
μειώθηκε κατά 27.720 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 
2013 (μείωση 0,8%) και κατά 13.552 άτομα σε σχέση με τον 
Οκτώβριο 2014 (μείωση 1,1%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 
3.538.308 άτομα και αυξήθηκε κατά 52.585 άτομα σε σχέση 
με τον Νοέμβριο 2013 (αύξηση 1,5%), αλλά μειώθηκε κατά 
27.720 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2014.
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα άτομα που δεν 
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.347.378 

άτομα και μειώθηκε 
κατά 2.590 άτομα 
σε σχέση με τον 
Νοέμβριο 2013 (μεί-
ωση 0,1%), ενώ αυ-
ξήθηκε κατά 36.931 
άτομα σε σχέση με 
τον Οκτώβριο 2014 
(αύξηση 1,1%).
Στις γυναίκες, το 
ποσοστό ανεργίας 

(29,3% τον Νοέμβριο 2014 από 31,3% τον Νοέμβριο 2013) 
παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες 
(23% από 24,9%).
Ηλιακά, η υψηλότερη ανεργία καταγράφεται στις ηλικίες 15- 
24 ετών (50,6% τον Νοέμβριο 2014 από 57% τον Νοέμβριο 
2013) και 25- 34 ετών (33% από37,3%). Ακολουθούν οι ηλικίες 
35- 44 ετών (22,1% από 24,3%), 45- 54 ετών (19,7% από 21%), 
55- 64 ετών (αμετάβλητη στο 16,9%) και 65- 74 ετών (10,9% 
από 10,1%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, 
στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Αττική (26,8% τον 
Νοέμβριο 2014 από 28,9% τον Νοέμβριο 2013), η Μακε-
δονία- Θράκη (26,5% από 30,1%) και η Θεσσαλία- Στερεά 
Ελλάδα (26% από 27,6%). Ακολουθούν, η Ήπειρος- Δυτική 
Μακεδονία (25,9% από 28%), η Κρήτη (25,2% από 25,6%), η 
Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (αμετάβλητη 
στο 25%) και το Αιγαίο (20,8% από 23,1%).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διεργασία 
Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική 
Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα», ανακοινώ-
νει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβά-
σεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
για την παροχή έργου, ως εξής:
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Χημικός Μηχανι-

κός ή Χημικός ή Βιολόγος ή Γεωπόνος
Απαιτούμενα προσόντα:
i. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Χημικού 
ή Βιολόγου ή Γεωπόνου
ii. Γνώση και εμπειρία στην (α) τεχνολο-
γία ζυμώσεων, (β) εφαρμογή ενζυμικών 
συστημάτων
iii. Γνώση της αγγλικής γλώσσας
iv. Πολύ καλή γνώση χρήσης εργαλείων 
Η/Υ (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστι-
κών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου) 
Καταληκτική ημερομηνία: 24-2-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://
announcements.edeil.ntua.gr/

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-

χνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
με τίτλο «Μελέτη των νέων τεχνολογιών 
Υπερυψηλής Πίεσης, Παλλόμενων Ηλε-
κτρικών Πεδίων και Οζονισμού και εφαρ-
μογή τους στη βελτίωση της ποιότητας και 
παραγωγικότητας Ελληνικών προϊόντων 
από φρούτα και λαχανικά» ανακοινώνει 
ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την 
παροχή έργου, ως εξής:
Ένα (1) Άτομο, Μεταδιδακτορικό Ερευ-
νητή, Χημικό Μηχανικό, με έμφαση στην 
επιστήμη και μηχανική τροφίμων.
Καταληκτική ημερομηνία: 27-2-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον 
κ. Πέτρο Ταούκη, τηλ. +30-210-7723171, 
ώρες 10:00 -15:00 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση taoukis@chemeng.ntua.gr. 

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
με τίτλο «Εμφυτεύσιμες και Καταπόσιμες 
Ιατρικές Διατάξεις (ΕΚΙΔ): Μεθοδολογία 
Σχεδίασης και Αξιολόγησης Προσα-
νατολισμένη στη Βελτιστοποίηση των 
Επιδόσεων» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται 
να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, 
ως εξής:
Ένα (1) άτομο, διπλωματούχο Ηλεκτρο-
λόγο Μηχανικό, Μεταδιδακτορικό 
Ερευνητή.
Καταληκτική ημερομηνία: 27-2-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην 
καθ. Κωνσταντίνα Νικήτα, τηλ. +30-210-
7722285/2968, ώρες 12:00 – 16:00 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση knikita@ece.
ntua.gr. 

ΕΜΠ

Θέσεις για μηχανικούς  
με συμβάσεις έργου
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση 
της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 287/29-12-2014 της Επιτρο-
πής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος: «Embedded Multi-Core Systems for Mixed 
Criticality Applications in Dynamic and Changeable 
Real-Time Environments (EMC2), ενδιαφέρεται για την 
απασχόληση δύο (2) ατόμων, με σύμβαση μίσθωσης 
έργου, για την υποστήριξη των εργασιών του προγράμ-
ματος, ως εξής:
Ένα (1) άτομο με Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής 
Π.Ε.
Ένα (1) άτομο με Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 26-2-2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για 
περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 
10:00π.μ. έως 13:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 176.71 Καλλιθέα και στο τηλ. 
210-9549265. 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 
δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και στους ιστοχώρους 
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (galaxy.hua.gr/~elke).  

•Στα πλαίσια του προγράμματος «Συνδυασμός Τηλεπι-
σκοπικών και Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων για 
Αποτελεσματική Πρόγνωση Πλημμυρών στην Ανα-
τολική Μεσόγειο» - ακρωνύμιο REINFORCE ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου 
Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη 
έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου ως ακολούθως: 
Θέση 1: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού 
Περιβάλλοντος, Υποψήφιου Διδάκτορα με σύμβαση 
έργου.
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπο-
γραφής της σύμβασης για 4,5 ανθρωπομήνες και το 
αργότερο έως τη λήξη του έργου (31/07/2015). Ποσό: 
6.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Θέση 2: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού 
Περιβάλλοντος, Υποψήφιου Διδάκτορα με σύμβαση 
έργου.
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπο-
γραφής της σύμβασης για 4,5 ανθρωπομήνες και το 
αργότερο έως τη λήξη του έργου (31/07/2015). Ποσό: 
6.320 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Θέση 3: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού 
Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμβα-
ση έργου 
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπο-
γραφής της σύμβασης για 4,5 ανθρωπομήνες και το 
αργότερο έως τη λήξη του έργου (31/07/2015). Ποσό: 
3.920 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Καταληκτική ημερομηνία: 27-2-2015.
Αναλυτική περιγραφή και πληροφορίες μπορούν 
να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη 
Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα 
28210 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική), 28210 37073 (κα 
Χριστιάνα Δασκαλάκη), καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και 
παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», προτίθεται 
να αναθέσει  σε τρία (3) άτομα για διάστημα 10 μηνών 
(με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω 
έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 
51.395,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των 
νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Τρία (3) άτομα με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (Πανεπιστημίου 
ή ΤΕΙ) στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών. Εναλλακτικά βασικοί τίτλοι σπουδών 
όλων των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των 
τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, εφόσον 
υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή τεκμηριωμένη 
εμπειρία 2 (δύο) ετών στην περιοχή των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Καταληκτική ημερομηνία: 24-2-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες 
μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310 - 99 
8479 ή στο email: admin@it.auth.gr (κα. Καλαμποκίδου).

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Φυσικής 
Αλληλεπίδρασης Ρομποτικές Υπηρεσίες», προτίθεται 
να αναθέσει σε έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα για διά-
στημα έως τις 25/09/2015 (ημερομηνία λήξης του εν 
λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου 
μέχρι τη λήξη αυτής  και με συνολικό προϋπολογισθέν 
ποσό 5440,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένας Υποψήφιος Διδάκτορας /Ηλεκτρολόγος Μηχα-
νικός και Μηχανικός Υπολογιστών.
Καταληκτική ημερομηνία: 24-2-2015
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, 
οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση doulgeri@eng.auth.gr.

•Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ –Τεχνικές Υλικού και Λογισμικού για 
την Ενίσχυση της Αξιοπιστίας Αρχιτεκτονικών Πολυπύ-
ρηνων Επεξεργαστών» που εντάσσεται στην Κατηγορία 
Πράξεων «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της έρευνας και της και-
νοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής κι εφαρμοσμέ-
νης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού 
επιπέδου από το εξωτερικό», ζητά ένα (1) άτομο για την 
ερευνητική υποστήριξη του έργου.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών που έχει πάρει τα μαθήματα 
κατεύθυνσης Υπολογιστών
- Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Καταληκτική ημερομηνία: 24-2-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.elke.uoa.gr/

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χα-
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Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση 
του έργου με τίτλο «Νανο-δορυφόρος 
QB50 με καινοτόμο Μονάδα Rad-
HardDataAcquisition Χαμηλής Ισχύος» (389 
REA–QB50 nano-satellitewithnovelLow-
PowerRad-HardDataAcquisitionUnit) που 
υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣ-
ΤΕΙΑ» κωδικός έργου 81118,  με Επιστη-
μονικό Υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Σαρρή, 

Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών, αποφάσισε να απευθύνει 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υποβολή πρότασης προς σύναψη έως τριών 
(3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου για την παροχή έργου, ως εξής:
1)Μία (1) Θέση Τεχνικού Προσωπικού 
με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού (Κωδικός 

θέσης: 1.δ.3).
2)Δύο (2) Θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτη-
τών με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανι-
κού(Κωδικοί θέσεων: 1.γ.3, 1.γ.4).
Καταληκτική ημερομηνία: 23-2-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επίκ. Κα-
θηγητής Θεόδωρο Σαρρή, Τηλ επικοινωνίας 
25410 79531, e-mail: tsarris@ee.duth.gr. 

ΔΠΘ: Τρεις θέσεις με συμβάσεις έργου

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ) στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Δημιουργία Εθνικού Προ-
γράμματος Αξιοποίησης του Υπεράκτιου 
Αιολικού Δυναμικού του Αιγαίου - Φάση 1: 
Προπαρασκευαστικές Δράσεις (ΑΥΡΑ)», 
αποφάσισε την πρόσληψη, Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση  

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, ενός (1) ατόμου για την  κάλυψη 
παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του, 
ως εξής:
Ένας με Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μη-
χανικού ή  Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή  Μηχανολόγου Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού  ή  Μηχανολόγου 

Μηχανικού ή Μηχανολόγου και  Αερο-
ναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου  
Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού  
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών  
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ.
Καταληκτική ημερομηνία: 24/02/2015.
Πληροφορίες: http://www.hcmr.gr/gr/
prokirixeis_el.php?id=859.  

ΕΛΚΕΘΕ: Μηχανικός με σύμβαση έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα 
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3685 και τίτλο «Συνέ-
χειες και αλλαγές στην πρόσληψη του χώρου, την χρήση της γης 
κα την κατοίκηση στην Βυζαντινή Ανατολική Μεσόγειο (6ος-13ος 
αιώνας). Επανεκτίμηση των περιπτώσεων της νότιας Βαλκανικής 
και της Μικράς Ασίας από μία διεπιστημονική προσέγγιση», το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει 
μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:
Ένα (1) άτομο με Πτυχίο ΑΕΙ ήλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών ή Τεχνικών Υπολογιστών ή σε παρεμφερές αντικείμενο 
(Διαδραστικά Πολυμέσα).
Καταληκτική ημερομηνία: 27-2-2015.
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Βαρβάρα 
Κοπανάκη, τηλ.: 28310 77948, fax: 28310 77951, email: kopanaki@uoc.
gr.  Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 
πρόσκλησης: Μυρτώ Βέικου, email: myrto.veikou@gmail.com, skype: 
myrto.veikou. Η παρούσα πρόσκληση στους διαδικτυακούς τόπους: 
http://www.uoc, http://www.elke.uoc,    http://www.dasta.uoc.gr/
career/  
•ο ειδικός λογαριασμός του Πανεπιστημίου κρήτης (ελΠκ) στα 
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3685 και τίτλο «Συνέ-
χειες και αλλαγές στην πρόσληψη του χώρου, την χρήση της γης κα 
την κατοίκηση στην Βυζαντινή Ανατολική Μεσόγειο (6ος-13ος αιώνας). 
Επανεκτίμηση των περιπτώσεων της νότιας Βαλκανικής και της Μικράς 
Ασίας από μία διεπιστημονική προσέγγιση», το οποίο συγχρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από 
εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:
Ένα (1) άτομο με Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ στο αντικείμενο Μηχανικών Φυσι-

κών Πόρων & Περιβάλλοντος ή σε παρεμφερές αντικείμενο. 
Καταληκτική ημερομηνία: 27-2-2015.
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Βαρβάρα 
Κοπανάκη, τηλ.: 28310 77948, fax: 28310 77951, email: kopanaki@uoc.
gr. Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 
πρόσκλησης: Μυρτώ Βέικου, email: myrto.veikou@gmail.com, Skype: 
myrto.veikou. Η παρούσα πρόσκληση στους διαδικτυακούς τόπους: 
http://www.uoc, http://www.elke.uoc,    http://www.dasta.uoc.gr/
career/  
•ο ειδικός λογαριασμός του Πανεπιστημίου κρήτης (ελΠκ) στα 
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3487 και τίτλο «Υπ.1: 
Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πρότασης υπηρεσιών υγείας. Μελέτη για τη 
δημιουργία ενιαίου χώρου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε συνάρ-
τηση με τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα του σχεδίου «Καλ-
λικράτης» και ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου φροντίδας στα νησιά 
του Αιγαίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται 
να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:
Ένας Απόφοιτος ΑΕΙ Μηχανικός Υπολογιστών – Ηλεκτρονικός Μη-
χανικός και με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη των 
Υπολογιστών ή την Πληροφορική.
Καταληκτική ημερομηνία: 25-2-2015.
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα
Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης Ζαφείρης, 
τηλ.2810393166 , email: thomakis@uoc.gr. Στοιχεία επικοινωνίας 
σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κα. Μαρι-
νάκη Λένα, mail: planhyg@med.uoc.gr. Η παρούσα πρόσκληση στους 
διαδικτυακούς τόπους: http://www.uoc, http://www.elke.uoc,    http://
www.dasta.uoc.gr/career/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
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Από το ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ ανακοινώθη-
καν οι εξής μεταπτυχιακές υποτροφίες 
που αφορούν μηχανικούς:
Μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία, στα 
πλαίσια του Ε Π “Σύνθεση μεθανόλης 
από CO2 και H2Ο σε ατμοσφαιρική 
πίεση σε ηλεκτροχημικούς στερεού 

ηλεκτρολύτη αγωγού ιόντων πρωτο-
νίων (H+) και οξυγόνου (O2)” [198Ε ] 
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2015
Μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία, στα 
πλαίσια του Ε Π “Έργο Υποστήριξης 

Έρευνας – ESO.181002” [196Ε ] @ 
ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ (Μηχανολόγος Μηχα-
νικός)
Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα: http://www.certh.gr/49CEF617.
el.aspx. 

ΙΔΕΠ: Μεταπτυχιακές υποτροφίες για μηχανικούς

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Μηχανικοί για επιστημονικό έργο
Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. 
«Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με 
σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του 
έργου «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομέ-
νων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων» της Δράσης 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
- ΚΡΗΠΙΣ».
1 Μηχανικός λογισμικού / Προγραμματιστής
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο AEI στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
• Εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού Java
• Εμπειρία σε εφαρμογές Web (PHP, HTML)
• Καλή γνώση αγγλικών
Καταληκτική ημερομηνία: 20-2-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.imis.athena-
innovation.gr/

•Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητι-
κού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου “CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη 
ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των 
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του 
ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική», προτίθεται να απασχολήσει συνεργά-
τες με συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί 
φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
ανάληψη σχετικών έργων.
4 Μηχανικοί Υπολογιστών με Πτυχίο ηλεκτρολόγου 
μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών ανώτατης σχολής 
(ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Καταληκτική ημερομηνία: 24-2-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ilsp.gr/

•Στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πλη-
ροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφο-
ρικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο 
ενδιαφέρεται για την απασχόληση Προγραμματιστή με 
σύμβαση ανάθεσης έργου στο Ηράκλειο.
Αντικείμενο Εργασίας: Ανάπτυξη λογισμικού, υλοποίηση και 
έλεγχος νέων εφαρμογών
Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής.
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην ανάπτυξη εφαρμο-
γών web.
- Άριστη γνώση και πρακτική εμπειρία στις γλώσσες προ-
γραμματισμού & τεχνολογίες Microsoft .NET, C#, ASP.NET 

WebAPI.
- Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη Web Services.
- Πολύ καλή γνώση δύο τουλάχιστον εκ των ακόλουθων 
Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων: PostgreSQL, 
MS SQL, My SQL, Oracle.
- Εμπειρία στην ανάπτυξη & παραμετροποίηση εφαρμογών 
λογισμικού με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης.
- Ικανότητα στην οργάνωση και την επικοινωνία για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, και επίτευξης στόχων και 
προθεσμιών.
- Ομαδικό πνεύμα.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά Προσόντα:
- Προϋπηρεσία στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής μετά 
την απόκτηση του βασικού πτυχίου.
- Καλή γνώση εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών: 
JavaScript, AJAX, JQuery, XHTML, XSL, HTML, CSS, PHP, 
Powerbuilder.
- Γνώση χρήσης UML για μοντελοποίηση επιχειρησιακών 
διαδικασιών, δεδομένων, καθώς και ροών εργασίας.
- Εμπειρία σε εργαλεία ανάπτυξης αναφορών (π.χ. Crystal).
- Γνώση των ιατρικών προτύπων/ μοντέλων διαλειτουργικό-
τητας DICOM, HL7 και IHE.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ics.forth.gr/

•Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), προκειμένου να 
υλοποιήσει διάφορα έργα προκηρύσσει τις εξής θέσεις με 
συμβάσεις μίσθωσης έργου: 
Ένας (1) μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης του έργου «Έξυπνες Πολύ-λειτουργικές Πολυμε-
ρικές Επιφάνειες (SMART_SURF)» (Διδακτορικός τίτλος 
σε Επιστήμη Υλικών, Φυσική, Χημεία, Βιολογία ή Χημική 
Μηχανική)
Καταληκτική ημερομηνία: 27/02/2015
Ένας (1) μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης του έργου «Έξυπνες Πολύ-λειτουργικές Πολυμε-
ρικές Επιφάνειες (SMART_SURF)» (Διδακτορικός τίτλος 
σε Επιστήμη Υλικών, Φυσική, Χημεία, Βιολογία ή Χημική 
Μηχανική)
Καταληκτική ημερομηνία: 27/02/2015
Ένας (1) υποψήφιος διδάκτορας στο πλαίσιο της υλοποίη-
σης του έργου «Έξυπνες Πολύ-λειτουργικές Πολυμερικές 
Επιφάνειες (SMART_SURF)» (Μεταπτυχιακός τίτλος σε 
Επιστήμη Υλικών, Φυσική, Χημεία ή Χημική Μηχανική)
Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2015
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iesl.forth.gr/. 
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Το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας 
Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων 
«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου 
δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο 
(2) κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμο-
να για απασχόληση στο Ερευνητικό 
Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το 
ERC Advanced Grant «Fault-Adaptive 
Monitoring and Control of Complex 
Distributed Dynamical Systems. Η πλή-
ρωση των θέσεων γίνεται με συμβόλαιο. 
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι ενός 

έτους, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι 
θέσεις Ειδικού Επιστήμονα μπορούν να 
συνδυαστούν με διδακτορικές σπουδές 
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπι-
στημίου Κύπρου.
Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνο-
νται: Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο 
Σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 
ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληρο-
φορικής ή σε παρεμφερή κλάδο, από 
αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα. Άριστες δεξιότητες μαθηματικών 

και πληροφορικής. Άριστο υπόβαθρο 
στην περιοχή των Συστημάτων Ελέγχου. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά τα πιο κάτω 
απαιτούμενα στοιχεία στο Ερευνητικό 
Κέντρο «Κοίος» kios@ucy.ac.cy το αργό-
τερο μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 
2015. 
Για περισσότερες πληροφορίες τεχνικού 
περιεχομένου οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να αποτείνονται στον Καθ. Μάριο 
Πολυκάρπου στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση mpolycar@ucy.ac.cy. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Δύο θέσεις στο Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος»

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 
στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου Παροχής «EcoSheep: Ανάπτυξη 
και αποτίμηση εξοπλισμού και κατασκευαστικών πρακτικών για την 
παραγωγή αειφορικών αιγοπροβατροφικών προϊόντων», προσκαλεί 
τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να 
υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
για τη χορήγηση μίας Μεταπτυχιακής Υποτροφίας σε έναν Υποψήφιο Δι-
δάκτορα, διάρκειας δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, η οποία 
συνολικά μπορεί να φτάσει χρονικά τους 8 μήνες, στα πλαίσια εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής, στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.ΤΕ.Θ. στο Βόλο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα παρα-
κάτω προσόντα:
1.Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο της Υδραυλικής 
Μηχανικής
3. Εγγεγραμμένος Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με 
την πειραματική και αριθμητική διερεύνηση μικροκλίματος και παραμέ-
τρων ποιότητας αέρα σε πτηνοτροφείο
4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
6.Εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου

Καταληκτική ημερομηνία: 27-2-2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 24210 - 96752 κα. Σταυρούλα Διβανέ.
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.certh.gr 

•Το ινστιτούτο χημικών Διεργασιών και ενεργειακών Πόρων (ιΔεΠ) 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 
στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Έργο Υποστή-
ριξης Έρευνας – ESO.181002», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευ-
όμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) Μεταπτυχιακή 
Υποτροφία, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, 
η οποία συνολικά μπορεί να φτάσει χρονικά τους τριάντα έξι (36) μήνες, 
στα πλαίσια εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι υποψήφιοι για την 
παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:
1. Δίπλωμα ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
2. Υποψήφιος Διδάκτορας σε συναφές αντικείμενο
3. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4. Άριστη γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων (MATLAB, 
FORTRAN,ASPEN.)
Καταληκτική ημερομηνία: 26-2-2015. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2310 - 498112 
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.certh.gr

ΕΚΕΤΑ: Δύο μεταπτυχιακές υποτροφίες για μηχανικούς

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που 
κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για 
την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδη-
μαϊκής Θέσης:
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ-
ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα επίκουρου 

Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
«Υδάτινη Μικροβιολογία ή/και Μικροβιο-
λογία Αποβλήτων»
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται δίπλωμα 
(BSc) Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου 
στη Βιολογία ή Μικροβιολογία ή Χημική ή 
Περιβαλλοντική Μηχανική και διδακτορικό 
δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου 
σε σχετικό κλάδο καθώς και καλή γνώση 
της Ελληνικής Γλώσσας. Τα ελάχιστα 

προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα 
περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://
www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/
qualifications/
Καταληκτική ημερομηνία: 20-3-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση elena.tyllirou@cut.ac.cy ή στο 
τηλέφωνο +357 25002466.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα
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