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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

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση 
βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://
www.demokritos.gr/. Για περισσότερες πληρο-
φορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την 
κα Κωνσταντίνα Σιμάτου ή κα Καλλιρρόη Παρού-
ση, στο τηλέφωνο 210-6503148.

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) 
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης 
των ερευνητικών προγραμμάτων “PERSEUS”, “Hi-POW”, 
“AF3”, “EU CISE 2020”, “CYBERROAD”, “EuTravel”, 
“DOGANA”, & “FLYSEC”προσκαλεί τους ενδιαφερόμε-
νους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους, για θέσεις 
εξωτερικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιο-
ρίζονται παρακάτω: 
Δύο (2) θέσεις Πτυχιούχου Πληροφορικής ΑΕΙ (Πτυχίο ΑΕΙ 
τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή 
άλλου σχετικού αντικειμένου)
Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ Μηχανικών Τηλεπικοινω-
νιών ή θετικών επιστημών (Μεταπτυχιακό τίτλο (PhD) σε 
σχεδιασμό κεραιοδιατάξεων και ευφυών κεραιοσυστημά-

των για ευρυζωνικές εφαρμογές).
Μία (1) θέση πτυχιούχου ΑΕΙ Πληροφορικής (Ελλάδος ή 
Εξωτερικού).
Δύο (2) θέσεις Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών 
Πληροφορικής ή πτυχιούχων ΑΕΙ Πληροφορικής (Ελ-
λάδος ή Εξωτερικού) με εξειδίκευση σε εξόρυξη γνώσης 
από πολυμεσική πληροφορία, επεξεργασία big data και 
cloud computing.
Μία (1) θέση πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού απο-

φοίτου Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
κατόχου Διδακτορικού.
Mία (1) θέση Προγραμματιστή Windows Phone 7 
(Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού 
Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου).
Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android (Πτυχίο ΑΕΙ/
ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή 
άλλου σχετικού αντικειμένου).
Δύο (2) θέσεις συνεργατών με Δίπλωμα ή Πτυχίο Ηλεκτρ. 
Μηχανικού, Μηχ. Η/Υ, Πληροφορικής ή/και Τηλεπι-
κοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής.
Μία (1) θέση πτυχιούχου ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό τίτλο (MS 
ή PhD) μηχανικού υπολογιστών, επιστήμης υπολογιστών ή 
μοντελοποίησης & προσομοίωσης. 
Δύο (2) θέσεις Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών ή 
αποφοίτων Πληροφορικής ή/και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ 
με εκτεταμένη εμπειρία στη συγγραφή και διαχείριση 
ερευνητικών προτάσεων.
Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή iPhone (Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή 
άλλου σχετικού αντικειμένου).
Μία (1) θέση Μηχανικού ή Πτυχιούχου AEI Πληροφορι-
κής ή συναφών Πανεπιστημιακών κατευθύνσεων για την 
παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα 
της Ψηφιακής Ασφάλειας ή/και των Μαζικών Δεδομένων.
Μία (1) θέση Μηχανικού ή Πτυχιούχου AEI Πληροφορι-
κής ή συναφών Πανεπιστημιακών κατευθύνσεων για την 
παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα 
της Κρυπτογραφίας.
Δύο (2) θέσεις Μηχανικού ή Πτυχιούχου AEI Πληροφο-
ρικής ή συναφών Πανεπιστημιακών κατευθύνσεων για 
την ανάπτυξη εφαρμογών ανάλυσης Μαζικών Δεδομένων 
(Big Data Analysis).
Καταληκτική ημερομηνία: 15-3-2015.

22 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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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τρεις μηχανικοί Πληροφορικής  
με συμβάσες έργου
Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να 
συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με τρία (3) φυσικά 
πρόσωπα στο πλαίσιο του έργου «Euro-meDiterranean cAreer 
& Employment aDvisor portAl for the mobiLity of yoUng 
residentS» και ακρωνύμιο «DAEDALUS», που εντάσσεται στη 
δράση «Διασυνορικής Συνεργασίας Θαλάσσια Λεκάνη της Με-
σογείου» (ENPI CBC MED)» και του Επιχειρησιακού προγράμ-
ματος του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Απαραίτητα προσόντα:
1. Μεταπτυχιακό Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
ημεδαπής (ή αλλοδαπής με πιστοποιητικά αναγνώρισης και 
ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α) με εξειδίκευ-
ση στα Πληροφοριακά Συστήματα.
2. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό όσο 

και σε γραπτό επίπεδο (όπως περιγράφεται στα κριτήρια 
αξιολόγησης).
3. Γνώση στο αντικείμενο του έργου, ήτοι συστήματα επιχειρη-
σιακής στρατηγικής, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 
γλώσσες προγραμματισμού, βάσεις δεδομένων τέτοιων 
εφαρμογών.
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία, σε έργα με αντικείμενο σχετικό με 
ανάπτυξη εφαρμογών και διαχείριση πληροφοριακών συστη-
μάτων. Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις συμμετοχής 
σε έργα ή/και πρωτόκολλα παραλαβής ή/και συμβάσεις έργου 
του υποψηφίου, στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς η 
συμμετοχή και ο ρόλος του στο έργο.
Καταληκτική ημερομηνία: 6-3-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.kep.unipi.gr/. 

ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
•AΠΟ τεχνική εταιρεια, με έδρα τη Λάρισα που δρα-
στηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος ζητείται μηχα-
νολόγος μηχανικός με ελάχιστη αποδεδειγμένη πενταετή 
εμπειρία στη μελέτη κατασκευή έργων περιβάλλοντος. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, 
MS Office και Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: mixanologos2015@gmail.com
•ΜήχανΟΛΟΓΟΣ μηχανικός για στελέχωση 
πτυχίου ΜΕΕΠ με ΜΕΚ Δ’ τάξης 
εργασία με εμπειρία σε δημόσια 
και τεχνικά έργα άριστη γνώση 
αγγλικών. Κωδ.ΑΝΑ2202. Βιο-
γραφικά Fax: 2310681461 sec@
dionsa.com 
•ήΛεκτρΟΛΟΓΟΣ ή μηχανολό-
γος μηχανικός πτυχιούχος τεχνο-
λογικής εκπαίδευσης με εμπειρία 
στη βιομηχανική παραγωγή από 
εταιρία επεξεργασίας ξύλου στη 
ΒΙΠΕ Σίνδου. Απαραίτητα η/υ γερ-
μανικά αγγλικά Fax: 2310-795167 
info@euroco.gr
•ή CorAl AE, κορυφαία εταιρία 
πετρελαιοειδών και χημικών προϊό-
ντων με μακρόχρονη παρουσία στην 
Ελλάδα και μέλος του Ομίλου Motor 
Oil, ζητά να προσλάβει Μηχανικό 
Συντήρησης και Λειτουργίας στην 
εγκατάστασή της στην Θεσσαλο-
νίκη. Ρόλος/ Καθήκοντα: - Η εκτέ-
λεση των εργασιών συντήρησης και 
λειτουργίας στην εγκατάσταση στο Καλοχώρι. - Η διασφά-
λιση της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης  - Η τήρηση 

των κανόνων ασφάλειας και ποιότητας - Παροχή τεχνικών 
υπηρεσιών - Η παροχή βοήθειας στον Διευθυντή Λειτουργί-
ας για διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου  και παρακολούθηση 
αποθεμάτων - Έλεγχος παραλαβής προϊόντων, αποθήκευση 

και φόρτωση προϊόντων της εγκατάστασης  - Διασφάλι-
ση ότι οι διαδικασίες συντήρησης εκτελούνται με 

ασφάλεια εντός των καθορισμένων χρονικών 
ορίων - Η τήρηση βιβλίου συντήρησης της 
εγκατάστασης - ‘Έλεγχος των επιπέδων φυ-
σικής ροής των προϊόντων και δεξαμενών 

της εγκατάστασης. Προσόντα: - Απόφοιτος 
ΤΕΙ, ΑΕΙ - Εργασιακή εμπειρία 1-3 χρόνια 

σε πετρελαιοειδή επιθυμητή - Γνώσεις Η/Υ 
- Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας - Εμπειρία στη 

διαχείριση συμβολαίων. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να στείλουν το βιογραφι-

κό τους στην διεύθυνση neil.fortis@
ceg.gr 
•ή ZEologiC AE, μια δυναμι-
κή Ελληνική Εταιρεία, η οποία 

δραστηριοποιείται στον τομέα 
της επεξεργασίας υγρών και 
στερεών αποβλήτων επιθυμεί 
να προσλάβει Πολιτικό 
Μηχανικό (με έδρα τη Σίνδο 

Θεσσαλονίκης). Περισσότερες 
Πληροφορίες: career@uth.gr. 

Πηγή: http://www.skywalker.gr/
•ή ENErgo στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό Πωλήσεων (Συνεργάτη 

στην περιοχή της Αττικής). Περισσότερες Πληροφορίες: 
career@uth.gr. Πηγή: http://www.skywalker.gr/
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προτυ-
ποποίηση Αναλυτικών μεθόδων Μεταβονομικής», 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς 
πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Ελένη Γκί-
κα, λέκτορα τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, 
προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα 
έως τις 31/07/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω 
έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι 
τη λήξη αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 
1.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των 
νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο σε κάποιο από τα πεδία Χημείας 
ή Βιοχημείας ή Μαθηματικών ή Χημ. Μηχανικών ή 
Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 2-3-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/
ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310 - 
996224 / 997718.

•Ο ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ελληνικό 
Πολιτικό μη-Επανδρωμένο Αερόχημα - Hellenic Civil 
Unmanned Air Vehicle» που υλοποιείται μέσω της  
Δράσης «Συνεργασία 2011» και  συγχρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους 
με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κυριάκο Υάκινθο, 
αναπληρωτής καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) 
άτομο για διάστημα έως τις 30.06.2015 (ημερομηνία 
λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτα-
σης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με συνολικό 
προϋπολογισθέν ποσό 6.250,00 € (συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβα-
ση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένας Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός (CFD, Πειραματι-
κή ρευστομηχανική) / Έμπειρος Ερευνητής.
Καταληκτική ημερομηνία: 2-3-2015.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, 
οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλε-
φωνικά στο 2310- 996411.

•Ο ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων Έρευνας του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλο-
ποίησης διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων απευ-
θύνει πρόσκληση σε μηχανικούς που διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης 
έργου ως εξής:
Για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟ-
ΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟ»: Ένα (1) Άτομο, 
πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, Ένα (1) Άτομο, 
πτυχιούχο Χημικό Μηχανικό. 
Καταληκτική ημερομηνία: 3-3-2015. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέ-
πει να απευθύνονται στον κ. Αλεξόπουλο Λεωνίδα, τηλ. 
+30-210-772166, ώρες 10:00 – 12:00 ή στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση leo@mail.ntua.gr. 

Για το έργο «Μαγνητικά νανοσωματίδια για στοχευμέ-
νη θεραπεία με χρήση μαγνητικής τομογραφίας»: Ένα 
(1) Άτομο, πτυχιούχο Χημικό Μηχανικό (Α/Α Τ.Π. 5, 
ΕΜΠ_5). Καταληκτική ημερομηνία: 3-3-2015. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέ-
πει να απευθύνονται στον κ. Ιωάννη Ράπτη, τηλ. +30- 
210-772 3044, ώρες 11:00 –12:30 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση yraptis@central.ntua.gr. 

Για το έργο  «Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής 
Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκυτταρινούχα 
Βιομάζα»:  Ένας Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός ή 
Χημικός ή Βιολόγος ή Γεωπόνος. 
Καταληκτική ημερομηνία: 2-3-2015. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέ-
πει να απευθύνονται στον κ. Δημήτρη Κέκο, τηλ. +30- 
210-7723205, ώρες 10:00 – 15:00 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kekos@chemeng.ntua.gr. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις στην 
ιστοσελίδα:  http://announcements.edeil.ntua.gr/
node?page=1. 

•το κέντρο ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 
προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης 
έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο του 
έργου «Euro-meDiterranean cAreer & Employment 
aDvisor portAl for the mobiLity of yoUng residentS» 
και ακρωνύμιο «DAEDALUS», που εντάσσεται στη 
δράση «Διασυνορικής Συνεργασίας Θαλάσσια Λεκάνη 
της Μεσογείου» (ENPI CBC MED)» και του Επιχειρησι-
ακού προγράμματος του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία».
Απαραίτητα προσόντα:
1. Μεταπτυχιακό Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος ημεδαπής (ή αλλοδαπής με πιστοποιητικά 
αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην 
Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α) με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά 
Συστήματα.
2. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό 
όσο και σε γραπτό επίπεδο (όπως περιγράφεται στα 
κριτήρια αξιολόγησης).
3. Γνώση στο αντικείμενο του έργου, ήτοι συστήματα 
επιχειρησιακής στρατηγικής, διαχείριση πληροφορια-
κών συστημάτων, γλώσσες προγραμματισμού, βάσεις 
δεδομένων τέτοιων εφαρμογών.
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία, σε έργα με αντικείμενο 
σχετικό με ανάπτυξη εφαρμογών και διαχείριση πληρο-
φοριακών συστημάτων. 
Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις συμμετοχής 
σε έργα ή/και πρωτόκολλα παραλαβής ή/και συμβά-
σεις έργου του υποψηφίου, στα οποία θα πρέπει να 
αναφέρεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του στο 
έργο.
Καταληκτική ημερομηνία: 6-3-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.kep.unipi.gr/
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

Ενεργοποίηση Χρηστών στο e - ΤΣΜΕΔΕ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει πρώτα η εγγραφή 
στην ιστοσελίδα του tsmede.gr και να έχετε συμπληρώσει όλα τα 
στοιχεία που ζητούνται.
Η ενεργοποίηση νέων χρηστών (Ασφαλισμένων και Συνταξιού-
χων) γίνεται:
με φυσική παρουσία του Ασφαλισμένου-Συνταξιούχου, ή από 
τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομία 
ή ΚΕΠ στην κεντρική υπηρεσία του ταμείου, στην Κολοκοτρώνη 
4, 4ος Όροφος, Γραφείο 11 καθώς και σε όλα τα κατά τόπους 
υποκαταστήματα του ταμείου ανά την Ελλάδα.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στα παραπάνω γραφεία 
(π.χ. κατοικία σε νησί, ασθένεια κλπ) - και μόνο τότε - η ενεργο-
ποίηση του λογαριασμού θα γίνεται με την αποστολή στο e-mail: 
e-tsmede@tsmede.gr συνημμένα
1.της αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις)
2.μίας υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599 για την ορθότητα των 
στοιχείων ταυτότητας και διαμονής, θεωρημένης από ΚΕΠ καθώς 
και αναγραφή του κωδικού χρήστη (username) που έχετε συ-
μπληρώσει κατά την εγγραφή σας.
Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη η ενεργοποίηση θα 
γίνεται μετά από σχετική επικοινωνία στο παραπάνω e-mail.

ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Έως 19 συμβάσεις συνεργατών
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Πιστοποίηση Μαθητών της 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το 
Ελληνικό ∆ημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 370398, 
το ΙΤΥΕ «∆ιόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσε-
ως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα διακριτά αντικείμενα έργου: 1. 
Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την εκπόνηση – συγγραφή υλικού 
πιστοποίησης ή/και υποστηρικτικού υλικού (πακέτο εργασίας Π5) - 
(έως 15 συμβάσεις για την απασχόληση συνεργατών - εκπαιδευτικών) 
2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τη δημιουργία της ψηφιακής 
εκδοχής δοκιμασιών και ερωτημάτων πιστοποίησης κυρίως με χρήση 
μικροεφαρμογών για τον αυτόματο έλεγχο ενεργειών (πακέτο εργασί-
ας Π5) – (έως 4 συμβάσεις απασχόλησης συνεργατών). Ειδικότερα: 
15 άτομα Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ19-20 ή/και Επιστήμονες με 
ειδίκευση στην Πληροφορική. Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διδασκαλία 
μαθημάτων πληροφορικής σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της Β/θμιας 
εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια) τουλάχιστον πέντε (5) ετών ή και ερ-
γασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ανάπτυξη δοκιμασιών 
πιστοποίησης ικανοτήτων / δεξιοτήτων / γνώσεων σε πεδία ΤΠΕ.
4 άτομα με Πτυχίο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της ημεδαπής ή 
αναγνωρισµένο της αλλοδαπής • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
(επίπεδο Β2).
Καταληκτική ημερομηνία: 28-2- 2015.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος» μπορείτε να βρείτε στο http://
www.cti.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προ-
τάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνε-
στε στην κα. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr. 

Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ προκειμένου 
να υλοποιήσουν διάφορα προγράμ-
ματα καλούν  μηχανικούς να εκδηλώ-
σουν ενδιαφέρον για να θα εργα-
στούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου 
για τις εξής θέσεις:

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια 
του έργου «Διεπιστημονική Συνερ-
γασία στην Περιοχή “Ενέργεια και 
Περιβάλλον” για την Στρατηγική Ανά-
πτυξη, Διατήρηση της Αριστείας και 
Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του 
ΕΚΕΤΑ, μέσω της αξιοποίησης ερευ-
νητικών αποτελεσμάτων» - «ΚΡΗΠΙΣ» 
[1244] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ (Επιστη-
μονικός Συνεργάτης ειδικότητας 
Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 04/03/2015

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια 
του έργου «TEMR-Transportation 
Emissions Measurement and 
Reaction (Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό 
Περιβάλλον)» [7445 - 09/2015] 
@ ΕΚΕΤΑ / ΙMET (Επιστημονικός 
Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού 
Χωροταξίας)
Καταληκτική ημερομηνία: 02/03/2015

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια 
του έργου «TEMR-Transportation 
Emissions Measurement and 
Reaction (Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό 
Περιβάλλον)» [7444 - 08/2015] @ 
ΕΚΕΤΑ / ΙMET (Επιστημονικός Συνερ-
γάτης ειδικότητας Αγρονόμου και 
Τοπογράφου Μηχανικού)
Καταληκτική ημερομηνία: 02/03/2015

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια 
του έργου «ACTIS-Προηγμένες Υπη-
ρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων]» 
[7443 - 07/2015] @ ΕΚΕΤΑ / ΙMET 
(Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότη-
τας Μηχανικού Χωροταξίας)
Καταληκτική ημερομηνία: 02/03/2015

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια 
του Ε Π «Research and Civil Society 
Dialogue towards a low-carbon 
society – R&Dialogue» [203Ε] @ 
ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ (Μηχανολόγος Μη-
χανικός)
Καταληκτική ημερομηνία: 02/03/2015

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα πλαί-
σια του Ε Π «Sustainable Maritime 
Transport with LNG between 
Greek mainland and islands in the 
Archipelagos - (ARCHIPELAGO-
LNG)» [202Ε] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ (Μη-
χανικός Έργων Υποδομής)
Καταληκτική ημερομηνία: 02/03/2015

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα πλαί-
σια του Ε Π «Sustainable Maritime 
Transport with LNG between 
Greek mainland and islands in the 
Archipelagos - (ARCHIPELAGO-LNG)» 
[201Ε] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ (Μηχανολό-
γος Μηχανικός)
Καταληκτική ημερομηνία: 02/03/2015

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια 
του έργου «Διεργασίες υδρογονοκα-
τεργασίας για την αξιοποίηση απορ-
ριμματικών τροφοδοσιών από βιομάζα 
(WAVES)» [3291 -200Ε] @ ΕΚΕΤΑ / 
ΙΔΕΠ (Επιστημονικός Συνεργάτης – 
Υποψήφιος Διδάκτωρ ειδικότητας 
Μηχανολόγου Μηχανικού)
Καταληκτική ημερομηνία: 06/03/2015

Μία (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια 
του Ε Π «Redox Materials-based 
Structured Reactors/Heat Exchangers 
for Thermo-Chemical Heat Storage 
Systems in Concentrated Solar Power 
Plants-RESTRUCTURE» [199Ε] @ 
ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ (Χημικός Μηχανικός)
Καταληκτική ημερομηνία: 02/03/2015

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

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς  
με συμβάσεις έργου
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

κοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με 
τον Δρ. Παναγιώτη Νεοφύτου, στο τηλέφωνο 210-
6503736 και στο e-mail: panosn@ipta.demokritos.
gr 

•To Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνο-
λογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/
έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ (ΕΣΠΑ) με τίτλο «CYANoWATEr-
Κυανοτοξίνες στο νερό. Εξελίξεις στην ανάλυση 
,την παρουσία τους και σε επεξεργασίες του 
νερού για την απομάκρυνσή τους»(E-1760)  που 
υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγ-
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδια-
φερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη 
μίσθωσης έργου για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού 
ερευνητή, ως εξής: 
Ένα άτομο με Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανι-
κού, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και Διδακτορικό 
Δίπλωμα στο πεδίο των φωτοχημικών διεργασιών.
Καταληκτική ημερομηνία: 16-3-2015.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και 
η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
http://www.demokritos.gr/. Για περισσότερες 
πληροφορίες και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Α. Χισκιά (τηλ. 
210-6503643 και e-mail: a.hiskia@inn.demokritos.
gr). 

•To ινστιτούτο νανοεπιστήμης & νανοτεχνο-
λογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Lamb Sense 
-Συνδυασμός ακουστικών αισθητήρων τύπου 
Lamb με μικροτεχνολογίες για τη δημιουργία 
ολοκληρωμένου μικροσυστήματος διαγνωστικής 
ανάλυσης.» (Ε-1831), που υλοποιείται μέσω του  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑ-
ΓΩνιΣτικΟτήτα & εΠιχειρήΜατικΟτήτα», 
ΕΣΠΑ 2007-2013  και συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υπο-
βάλλουν πρόταση προς σύναψη μίσθωσης έργου 
για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη ως εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή αποφοίτου Σχολής 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστη-
μών και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη ρευστο-
μηχανική ή/και μικροσυστήματα.
Καταληκτική ημερομηνία: 9-3-2015.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και 
η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
http://www.demokritos.gr/. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την 
Δρ. Αγγελική Τσερέπη στο e-mail atserepi@imel.
demokritos.gr. 

Τo Εργαστήριο MESL του Ινστιτούτου Νανο-
επιστήμης & νανοτεχνολογίας (ι.ν.ν.) του 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη εκλε-
κτικών ροφητών και μεμβρανών ιοντικών υγρών 
για τη δέσμευση αερίων εκπομπών και διοξειδί-
ου άνθρακα, μέσω καινοτόμου υβριδικής διερ-
γασίας προσρόφησης-διήθησης» (E-1817), που 
υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) 
θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη,  για 
διάστημα απασχόλησης εφτά (7) μηνών, συνολικής 
δαπάνης 9.800,00€ και αντικειμένου απασχόλησης 
«την ανάπτυξη και μελέτη μεμβρανών τροποποι-
ημένων με ιοντικά υγρά για εφαρμογές διαχωρι-
σμού διοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του 
θείου», ως εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο χημείας/χημικής μηχανικής 
και Διδακτορικός τίτλο σπουδών στον χαρακτηρι-
σμό μεμβρανών / ροφητικών υλικών.
Καταληκτική ημερομηνία: 6-3-2015.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και 
η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
http://www.demokritos.gr/. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  
ώρες με τον κ. Ευάγγελο Κούβελο, στα τηλέφω-
να 210-6503973, 210-6503981 και στο e-mail: 
v.kouvelos@inn.demokritos.gr 

•To ινστιτούτο Πυρηνικών & ραδιολογικών 
επιστημών, ενέργειας, τεχνολογίας & ασφά-
λειας(Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκρι-
τος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος «ΔΕΚΑ-Ολοκληρωμένο υπολο-
γιστικό σύστημα εκτίμησης (πρόγνωσης) του 
εξατομικευμένου κινδύνου από την ανάπτυξη 
Δυνάμεων στα Ενδαγγειακά μοσχεύματα και της 
αιμοδυναμικής επιβάρυνσης στην ενδαγγειακή 
αποκατάσταση ανευρυσμάτων» (E-1704), που 
υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) 
θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, κάτο-
χου Διδακτορικού  Διπλώματος  σε  Μηχανολογία   
Μηχανική,   για διάστημα απασχόλησης ενός (1) 
μήνα, συνολικής δαπάνης 1.700,00€ και αντικειμέ-
νου απασχόλησης «την προσομοίωση βιολογικών 
ροών μέσω Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής».
Καταληκτική ημερομηνία: 27-2-2015.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και 
η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
http://www.demokritos.gr/. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου

Συνέχεια στη σελ. 6
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Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμ-
φωνα με απόφαση της αρ. 410/09.02.2015 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση 
του έργου «ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την 
απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και 
τη συντήρηση έργων ΑΠΕ με έμφαση στις 
δράσεις του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» και 
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας» 
με MIS: 383433, Φ.Κ.: Ε.315, που υλο-
ποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «Τοπικό 
Πρόγραμμα για την Απασχόληση» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από 
εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυ-
νο τον Βασίλειο Κωστόπουλο, Καθηγητή του 
Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπη-
γών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις έργου 
σε επτά φυσικά πρόσωπα, τα κάτωθι, για 
διάστημα απασχόλησης 4 μηνών:
- Δύο (2) Θέσεις ΠΕ/ΤΕ Μηχανικού (Δρά-
σεις 10 και 11)
- Μία (1) Θέση ΠΕ/ΤΕ Μηχανικού 
 (Δράση 4)
- Τέσσερις (4) Θέσεις ΠΕ/ΤΕ Μηχανικού 
(Δράσεις 4 και 15)
Καταληκτική ημερομηνία: 3-3-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://
research.upatras.gr/

•Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανε-
πιστημίου Αθηνών με τίτλο: «DIaSTEMA: 
Διαστημικές Υπολογιστικές Εφαρμογές 
σε Αναδυόμενες Μαζικά Παράλληλες 
Αρχιτεκτονικές Επεξεργαστών: Επιδόσεις, 
Ενέργεια, Φερεγγυότητα» που εντάσσεται 
στην Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερής Ε 
& Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012- 2014 

με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρω-
τή Καθηγητή κ. Δημήτριο Γκιζόπουλο στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα 
ΕΠΑΝ ΙΙ», ζητείται ένα (1) άτομο για την 
ερευνητική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνι-
κούς πόρους. Η χρονική διάρκεια του 
φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 
27/03/2013 έως 30/9/2015. Η σύμβαση 
που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα 
είναι σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξής:
Δύο Συνεργάτες – Υποψήφιοι Διδάκτορες 
με Πτυχίο Πληροφορικής, ή δίπλωμα 
Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών ή συναφών αντικειμένων από ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Καταληκτική ημερομηνία: 27-2-2015.
Πληροφορίες: κ. Δημήτριο Γκιζόπουλο (Επι-
στημονικό Υπεύθυνο) τηλ 210 7275145.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου

•To  ινστιτούτο νανοεπιστήμης & νανοτεχνολογίας 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του 
ερευνητικού προγράμματος/έργου «Μοριακή Προσω-
μοίωση και Θερμοδυναμική Ρευστών και Προηγμένων 
Τεχνολογικών Υλικών» (Ε-1491), προσκαλεί τους ενδια-
φερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμ-
βασης μίσθωσης έργου για μια (1) θέση  επιστημονικού 
συνεργάτη , ως εξής:
Ένα άτομο με Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Χημική Μηχα-
νική, Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική σε αντικείμενο 
συναφές με τη θέση.
Καταληκτική ημερομηνία: 2-3-2015.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η 
αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://
www.demokritos.gr/.  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα 
πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα προς τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου Δρ. Ιωάννη Οικονόμου 
στη διεύθυνση i.economou@inn.demokritos.gr. 

•To ινστιτούτο νανοεπιστήμης & νανοτεχνολογίας 
(Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του ερευνητικού προγράμματος «NEXT-gEN-CAT  
–  Development  of  NEXT gENeration cost  efficient  
automotive CATalysts» (E-11683), προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού 
επιστημονικού συνεργάτη, κάτοχο διπλώματος Ειδίκευσης 
(με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής), διάρκει-
ας δέκα (10) μηνών, ως εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή 
Μηχανικού/ Επιστήμης Υλικών και Μεταπτυχιακό Δίπλω-
μα Ειδίκευσης σε συναφές τομέα. Καταληκτική ημερομη-
νία: 13-3-2015.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.
demokritos.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  
ημέρες  και  ώρες  με  τον  Δρ. Φώτιο Κατσαρό,  στο  
τηλέφωνο  210-6503671 και στο e-mail: f.katsaros@inn.
demokritos.gr

• To ινστιτούτο Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
(ι.Π.&τ.) του ε.κ.ε.Φ.ε.     «Δημόκριτος»,   στο     πλαί-
σιο     υλοποίησης     του    ερευνητικού   προγράμματος 
«Μοντελοποίηση της φωτιάς και σύστημα προσομοί-
ωσης εκκένωσης-PYro-modellinNg and Evacuation 
Simulation system– PYroNES» (ε-1887) που χρηματο-
δοτείται από τη δράση «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλά-
δας- Ισραήλ 2013-2015» του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 
- 2013 προσκαλεί  τους  ενδιαφερόμενους   να  υποβάλ-
λουν  προτάσεις   για  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έρ-
γου,  για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ως εξής:
1. Mια (1) θέση Μηχανικού με Διδακτορικό τίτλο (PhD) 
μηχανικού με κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικού 
Η/Υ ή Ηλ/γου Μηχανικού. Διάρκεια Έργου : 10 μήνες 
Δαπάνη: 19.200,00€
2. Μία (1) θέση πτυχιούχου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση 
Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ή Ηλ/γου Μηχανικού
Διάρκεια Έργου : 12 μήνες Δαπάνη: 21.000,00€.
Καταληκτική ημερομηνία: 16-3-2015.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση 
βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  
http://www.demokritos.gr/. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες με την κα Ναντίν Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-
6503148 και στο e-mail:  nadines@iit.demokritos.gr 
&kparousi@iit.demokritos.gr. 

Συνέχεια από τη σελ.5
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Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει 
στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε τρία (3) 
άτομα στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος «LIFEWATCH», για 

διάστημα (11) έντεκα μηνών, ως εξής:
Τρία άτομα πτυχιούχους τμήματος Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, 
Μηχανικών Η/Υ  Καταληκτική ημερομηνία: 26-2-2015. 
Πληροφορίες: www.hcmr.gr. 

ΕΛΚΕΘΕ: Τρία άτομα με συμβάσεις έργου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Η Επιτροπή Ερευνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 
(ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 (Β’ Φάση) της Πράξης 
µε τίτλο «Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας - ΜΟ∆ΙΠ - ΑΣΚΤ» 
(MIS 344347) του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθµιση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», της 
κατηγορίας πράξεων 02.72.22.01 «Ανάπτυξη εθνικού συστήµα-
τος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκµηρίωσης 
των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 2007-2013, 
το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους, αποφασίζει 
τη δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
υποβολή προτάσεων προς σύναψη µίας σύµβασης µίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως εξής: 
Ο/η ενδιαφερόµενος/η θα πρέπει να κατέχει ∆ίπλωµα Μηχα-
νικού Η/Υ και ∆ικτύων ή Πληροφορικής ή άλλο ισοδύναµο 
πτυχίο στην επιστήµη και τεχνολογία των Υπολογιστών και της 
Πληροφορικής από Ελληνικό Πανεπιστήµιο ή αναγνωρισµένο 
πτυχίο από αντίστοιχο Πανεπιστήµιο του εξωτερικού (για το δεύ-
τερο απαιτείται βεβαίωση από το ∆ΟΑΤΑΠ).
Καταληκτική ημερομηνία: 3-3-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://announcements.asfa.gr/

•Ο ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης για την εκτέλεση του έργου «TS-EUROTRAIN: Διεπιστη-
μονικό δίκτυο εκπαίδευσης για το σύνδρομο Tourette: Διαμόρ-
φωση ευρωπαϊκών υποδομών εκπαίδευσης για τις νευροανα-
πτυξιακές διαταραχές» (κωδικός έργου 81086) με επιστημονικά 
υπεύθυνη την κ. Περιστέρα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια του 
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ, αποφάσι-
σε να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπο-
βολή πρότασης προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι-
στών, Πολυτεχνικής Σχολής
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σχετικό με τη Μαθηματική Επιστήμη ή 
Πληροφορική
3. Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική στην Υγεία
4. Επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την 
ημερομηνία απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος.
5. Εμπειρία σε επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου και υπο-
λογιστική νοημοσύνη και χρήση Matlab.
6. Συμμετοχή ως συγγραφέας σε πέντε (5) τουλάχιστον δημο-
σιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας με 
σύστημα κριτών
7. Βεβαιωμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμμα-
τα
Καταληκτική ημερομηνία: 27-2-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.rescom.duth.gr/

•Στα πλαίσια του προγράμματος«local Partnerships for 
greener Cities and regions - grEEN PArTNErSHiPS» 
(κωδικός MED: 1C-MED12-35) o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλί-
ων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρό-
τασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως :
Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλο-
ντος ή Πολιτικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή 
Μηχανικού Παραγωγής Διοίκησης ή Μηχανολόγου Μηχανι-
κού ή Χημικού Μηχανικού με σύμβαση έργου.
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης μέχρι 31/05/2015 (λήξη του έργου).
Ποσό: 3.300 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσι-
μων Ενεργειακών Συστημάτων, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Καταληκτική ημερομηνία: 4-3-2015
Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν 
οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δη-
μοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών 
και στα τηλέφωνα 28210 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική) & 28210 
37073 (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα), καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr .

•το κέντρο ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να 
συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με τρία (3) φυσικά 
πρόσωπα στο πλαίσιο του έργου «Euro-meDiterranean cAreer & 
Employment aDvisor portAl for the mobiLity of yoUng residentS» 
και ακρωνύμιο «DAEDALUS», που εντάσσεται στη δράση «Διασυ-
νορικής Συνεργασίας Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (ENPI 
CBC MED)» και του Επιχειρησιακού προγράμματος του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Απαραίτητα προσόντα:
1. Μεταπτυχιακό Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής 
(ή αλλοδαπής με πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α) με εξειδίκευση στα Πληρο-
φοριακά Συστήματα.
2. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό όσο και σε 
γραπτό επίπεδο (όπως περιγράφεται στα κριτήρια αξιολόγησης).
3. Γνώση στο αντικείμενο του έργου, ήτοι συστήματα επιχειρησια-
κής στρατηγικής, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, γλώσ-
σες προγραμματισμού, βάσεις δεδομένων τέτοιων εφαρμογών.
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία, σε έργα με αντικείμενο σχετικό με 
ανάπτυξη εφαρμογών και διαχείριση πληροφοριακών συστημά-
των. Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις συμμετοχής σε 
έργα ή/και πρωτόκολλα παραλαβής ή/και συμβάσεις έργου του 
υποψηφίου, στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς η συμμε-
τοχή και ο ρόλος του στο έργο.
Καταληκτική ημερομηνία: 6-3-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.kep.unipi.gr/
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Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. 
Μ. Πολυτεχνείου προκηρύσσει δέκα 
έξι  (16) θέσεις άμισθων υποψηφίων 
διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς, 
ως ακολούθως:

α)  Τρεις (3) θέσεις για τον Τομέα 
«Χημικών Επιστημών» στις ακόλουθες 
γνωστικές περιοχές:
«Ενόργανη Χημική Ανάλυση»
«Χημεία και Τεχνολογία Υλικών»
«Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης»

β) Τέσσερις  (4) θέσεις για τον Τομέα 
«Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυ-
ξης Διεργασιών και  Συστημάτων» στις 
ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
 « Λειτουργία Ελληνικής Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας»
 « Εφαρμογή Υπολογιστικής Επεξερ-

γασίας Θερμικών Δορυφορικών 
Εικόνων στο Αστικό Περιβάλλον»

« Παραγωγή Καυσίμων από Απόβλη-
τα»

 « Οικονομικά της Τεχνολογίας και 
της Καινοτομίας»

γ)  Τρεις  (3) θέσεις για τον Τομέα 
«Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών» 
στις γνωστικές περιοχές:
«Φυσικοχημεία-Υλικά»
«Υλικά»            
«Βιοϋλικά - Φασματοσκοπία»

δ)  Έξι  (6) θέσεις για τον Τομέα «Σύν-
θεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών 

Διαδικασιών»
στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
«Βιομηχανική Βιοτεχνολογία»
«Τεχνολογία Λιπαντικών»
« Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντι-
κών»

 « Μηχανική Τροφίμων»  
2 (δύο)  θέσεις

 «Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων»
Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της 
Σχολής με τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά για την επιλογή, από 19 Φεβρουα-
ρίου έως και 5 Μαρτίου 2015. 
Τηλ. επικοινωνίας κ. Α. Μάνεση 
210 772 1128, 
e-mail: manessi@chemeng.ntua.gr

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

16 θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυν-
σης Υπηρεσιών Στέγασης που εδρεύει στην Αθήνα.
Ειδικότερα:
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Καταληκτική ημερομηνία: 26-2-2015.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105220591 και στην ιστοσελίδα: https://
www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-
proswpikou-stin-dnsi-upiresiwn

ΔΕΗ: Δύο μηχανικοί για εποχικές ανάγκες

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφόρων 
έργων ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου ως εξής:
Δύο (2) υποψήφιοι διδάκτορες στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 
«Ροή και διάχυση κυκλικών πολυμερών και των μειγμάτων τους - 
RINGS» (Μεταπτυχιακό Φυσικής ή Χημεία ή Επιστήμη Υλικών ή Χημική 
Μηχανική)
Καταληκτική ημερομηνία: 28/02/2015

Ένας (1) υποψήφιος διδάκτορας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 
ΚΡΗΠΙΣ «ΠΡΟΕΝΥΛ» (Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με το 
αντικείμενο, όπως Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Χημική Μηχα-
νική) Καταληκτική ημερομηνία: 27/02/2015
Ένας (1) μεταπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
έργου ΚΡΗΠΙΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» (Πτυχίο σχολής Θετικών Επιστη-
μών, Μηχανικού)
Καταληκτική ημερομηνία: 28/02/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.iesl.forth.gr/. 

IESL: Τέσσερα άτομα με συμβάσεις έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 41  
«Προηγμένα χαμηλού κόστους ηλεκτροχρω-
μικά παράθυρα» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ 
- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση»,  ανακοινώνει 
ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση 
μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την 
παροχή υπηρεσιών, ως εξής:
Ένα (1) άτομο Φυσικός ή Χημικός ή Μηχα-

νικός με μεταπτυχιακό και εμπειρία σε υλικά 
και διατάξεις.
Καταληκτική ημερομηνία: 4-3-2015.
Η παρούσα πρόσκληση στην ιστοσελίδα του 
ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr) και στην αντί-
στοιχη του ΕΛΚΕ (www.elke.teicrete.gr). 

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Χημικός Μηχανικός με σύμβαση έργου
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