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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 (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης 
του έργου «Ανθρωποκεντρική Βελτιστοποίηση 
Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρηματικών Κτιρί-
ων» (ECOBUILDING)» [Κωδικός θέσης: 10214] 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
ως εξής:
Πέντε (5) άτομα Επιστημονικοί Συνεργάτες ειδικό-

τητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 
Η/Υ/Πληροφορικής με αντικείμενο Ανάπτυξη 
αλγορίθμων και υλοποίηση λογισμικού για την 
προσομοίωση και αυτοματισμό ενεργειακής δια-
χείρισης κτιρίων μέσω συστήματος υποστήριξης 
αποφάσεων (Διάρκεια: 3 μήνες, Τόπος: Θέρμη 
Θεσσαλονίκης).
Καταληκτική ημερομηνία: 23-3-2015.
Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ, Τηλ.: 
257 701-703, e-mail: kalm@iti.gr. 

ΙΠΤΗΛ

Πέντε Μηχανικοί με συμβάσεις έργου 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογρα-
φείο για δημοσίευση η 1K/2015 
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφο-
ρά στην πλήρωση με σειρά προ-
τεραιότητας εκατόν δέκα (110) 
θέσεων προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου Πανεπιστημιακής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
στην Ανώνυμη Εταιρεία Δημό-
σια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
(Δ.Ε.Η. Α.Ε.), που αφορά και 51 
μηχανικούς διαφόρων ειδικοτή-
των. Ειδικότερα:
ΠΕ Διπλωματούχοι Αρχιτέκτο-
νες Μηχανικοί (2 στην Αθήνα)
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολό-
γοι ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 
(2 στη Φλώρινα και Κοζάνη)
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολό-
γοι Μηχανικοί (8 στην Αθήνα και 
1 στην Κοζάνη)
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολό-
γοι Μηχανικοί ή Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί, Αναλυτές-Προγραμ-
ματιστές (2 στην Αθήνα)
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολό-
γοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (3 στην Αθήνα)
ΠΕ Διπλωματούχος Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός ή Μηχανολό-
γος Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός (1 στην Αθήνα)

ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλει-
ολόγοι, Μεταλλουργοί Μηχα-
νικοί (3 στην Αθήνα και 1 στην 
Κοζάνη)
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, 
Αναλυτές – Προγραμματιστές 
(3 στην Αθήνα).
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολό-
γοι Μηχανικοί (4 στην Αθήνα, 
1 στην Αρκαδία, 1 στη Αττική, 2 
στην Κοζάνη, 1 στην Πάρο, 1 στη 
Μύκονο, 1 στη Σάμο και 1 στη 
Σύρο)
ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί 

Μηχανικοί (4 στηνΑθήνα)
ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι 
Μηχανικοί (1 στην Αθήνα, 1 στην 
Αρκαδία, 1 στην Κοζάνη).
ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί 
Μηχανικοί (5 στην Αθήνα και 1 
στην Αν. Αττική)  
Περισσότερες πληροφορίες 
για τα προσόντα στην ιστο-
σελίδα: http://www.asep.gr/
asep/site/home/LC+Menu/
ENHMEROSI/deltia+tipou/2015/
March_2015/04032015_1.csp. 

51 Διπλωματούχοι Μηχανικοί στη ΔΕΗ ΑΕ
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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
•O ΌμιλΌς J&P-ΑΒΑΞ (Ενεργειακή Διεύθυνση) 
ζητά Μηχανικό Συμβάσεων. Αντικείμενο της εργασί-
ας είναι η σύνταξη, διαπραγμάτευση και παρακολού-
θηση συμβάσεων υπεργολάβων και προμηθευτών, 
σύνταξη claims και variation orders. Επιθυμητή 
3ετης εμπειρία σε χρήση του Fidic. Κωδικός 
«Μηχανικοί Συμβάσεων». Αποστολή βιογραφι-
κών: φαξ: 210-6196801, e-mail: asamara@
jp-avax.gr

•Η ΕΤΑιΡΕιΑ Gagos Design 
ζητά για άμεση συνεργασία 
Αρχιτέκτονα Μηχ/κό με 
προϋπηρεσία και εμπειρία στις 
ανακαινίσεις χώρων, γνώση 
ελεύθερου σχεδίου, άριστη 
γνώση ArchiCad και AutoCad, 
σύνταξη φακέλων Πολεοδομί-
ας και εμπειρία στις πωλήσεις. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η 
κατοχή διπλώματος IX με 
δυνατότητα μετακίνησης εκτός 
Λάρισας. Αποστολή βιογραφι-
κών στο vagias@gagos.gr

•Η «ΠυΡΑμις μΕΤΑλλΌυΡγιΑ» 
στην Θεσσαλονίκη αναζητεί: 
Μηχανολόγο Μηχανικό για 
τον τομέα ανάπτυξης & σχεδι-
ασμού νέων προϊόντων. Περισ-
σότερες πληροφορίες: http://
www.mikresagelies.gr/thesi-ergasias-mixanologos-
mhxanikos-thessal...

•ΤΌ Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων ‘’ΟΙΚΟΜΑ-
ΘΕΙΑ’’ ζητά συνεργάτες καθηγητές: Ηλεκτρολόγους 
Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ για τη στελέχωση 
τμήματος με αντικείμενο την κατ’ οίκον διδασκαλία. 
Απαραίτητα προσόντα: - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης - Μεταπτυχιακό και / ή διδακτορικό δίπλωμα 
θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα - Επαγγελματική 
εμπειρία στη παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων - Επαγ-
γελματική εμπειρία σε φροντιστήριο θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν - Συνεχές ενδιαφέρον για μάθηση 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αποστολή βιογραφικών στο 
info@private-lesson.gr (link sends e-mail) και στο φαξ 
210 9941387, ενώ θα ακολουθήσει προσωπική συνέ-
ντευξη. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε 
στα τηλέφωνα 2109920730 και 211 0137862 (Ώρες 
λειτουργίας: 9:00 - 21:00)
Ιστοσελίδα: www.private-lesson.gr.

•μΗΧΑΝΌλΌγΌ -μηχανικό ΑΕΙ ζητά τεχνική 
εταιρεία με έδρα Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσό-
ντα: άριστη γνώση autocad ms office και αγγλικών. 
Επιθυμητή η εμπειρία σε δημόσια έργα. Αποστολή 
βιογραφικών techniki.etairia2310@gmail.com

•ΖΗΤΕιΤΑι γιΑ ΕΡγΌ ΧυΤΑ ςΤΗΝ ΡΌΔΌ: α) Δι-
ευθυντής έργου με απαραίτητη 10ετή προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση και εμπειρία σε ανάλογο έργο. β) 
Μηχανικός υπεύθυνος εργοταξίου με απαραίτητη 

εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχο έργο. 
Απαραίτητη γνώση τοπογραφικών εργασιών. 

Αποστολή βιογραφικών στο info@miper.gr

•H ADeccO, για λογαριασμό εταιρεί-
ας-πελάτη της που δραστηριοποιείται 

στον βιομηχανικό κλάδο, αναζητά για 
μόνιμη απασχόληση ένα (1) άτομο που 

θα στελεχώσει την παρακάτω θέση: Μη-
χανολόγος Μηχανικός. Περισσότερες 

Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: 
http://www.skywalker.gr/. 

•H ΕΤΑιΡΕιΑ HellAs sOlAr 
TelecOms, αναζητά IT για 
το Τμήμα Μηχανοργάνωσης. 

Περισσότερες Πληροφορί-
ες: career@uth.gr. Πηγή: 
http://www.skywalker.gr/. 

•Η ιΩΝιΚΗ ςΦΌλιΑΤΑ 
ΑΕ Από τις σημαντικότερες 

εταιρείες στον χώρο των 
τροφίμων ζητά Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό. Περισσότερες Πλη-
ροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: 
http://www.careerbuilder.eu/. 

•μΕγΑλΗ ΕΞΑγΩγιΚΗ ΕΤΑιΡΕιΑ του κλάδου 
Ζωοτροφών με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας ζητά 
στελέχη για να καλύψει τις παρακάτω θέσεις: Χημικό 
Μηχανικό για τη θέση Προϊσταμένου Εργαστηρίου & 
Ποιότητας. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.
gr. Πηγή: http://www.skywalker.gr/. 

•Το ιΕΚ ΔΕλΤΑ ΘΕςςΑλΌΝιΚΗς, ένας από τους 
μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά 
να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: 
http://www.skywalker.gr. 

•H ΑΝΩΝυμΌς ΕΤΑιΡΕιΑ Κατασκευής Περιβαλ-
λοντικών ςυστημάτων “DeVIse eNGINeerING 
Α.Ε.”, ζητά συνεργάτη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για 
μόνιμη απασχόληση, στο τμήμα Σχεδιασμού-Μελετών. 
Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: 
http://www.skywalker.gr/. 

•ΤΌ ΚΕΝΤΡΌ ςΠΌυΔΩΝ ΑΡΝΌς με αντικείμενο την 
on line εκπαίδευση ζητά Συνεργάτες – Καθηγητές 
πολιτικούς μηχανικούς για υποστήριξη εργασιών του 
και μαθήματα. 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 Θεσσαλο-
νίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου «Εξελιγμένη Υπολογιστική Μοντελοποίηση 
και Εφαρμογές για Καινοτόμα Υλικά και Διατάξεις» 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνι-
κούς πόρους, στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & 
Διά Βίου Μάθηση», με επιστημονικά υπεύθυνο τον 
κ. Θεόδωρο Τσιμπούκη, καθηγητή του τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε (1)  ένα 
άτομο  Υποψήφιο Διδάκτορα για διάστημα έως τις 
26/09/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) 
και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη 
λήξη αυτής  και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 
έως 5200 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Ένας υποψήφιος διδάκτορας με Δίπλωμα Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
(Τηλεπικοινωνιακή Κατεύθυνση).
Καταληκτική ημερομηνία: 16-3-2015.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του 
έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνο-
νται τηλεφωνικά στο 2310- 996323.

•Ό Ειδικός λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Αξιοποίηση βιομηχανικών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα με χρήση καινοτόμων καταλυτικών 
συστημάτων και ηλιοθερμοχημικά υποβοηθούμενων 
τεχνολογιών, CARDIOSOL» που συγχρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πό-
ρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Γ. 
Κωνσταντόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ-
σαλονίκης προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο 
για διάστημα έως τις 31.05.2015 (με δυνατότητα 
παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με 
ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.000,00 
€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των 
νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Ένας (1) Απλός Ερευνητής / Χημικός Μηχανικός.
Καταληκτική ημερομηνία: 16-3-2015.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του 
έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνο-
νται τηλεφωνικά στο 2310- 996192.

•Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-

φέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 3 
συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή 
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης 
πρότασης με τίτλο: «Χαρακτηρισμός Μικροφυσαλί-
δων με Ελαστική Επίστρωση (contrast agents) για 
Εφαρμογές Ιατρικής Απεικόνισης και Μεταφοράς 
Φαρμάκων μέσω Υπερήχων με Χρήση Θεωρητικής 
& Υπολογιστικής Ανάλυσης της Στατικής & Δυναμι-
κής τους Απόκρισης» Characterization of Contrast 
Agents for Medical Imaging and Drug Delivery with 
Ultrasound via Theoretical & Numerical Analysis of 
Static & Dynamic Response (Κωδικός 1509 - Ακρω-
νύμιο CONTAGEUSNUMSTADY), ως εξής:
Ένας (1) με Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα 
Μηχανολόγων ή Χημικών Μηχανικών)
Δύο (2) με Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα 
Μηχανολόγων ή Πολιτικών Μηχανικών).
Καταληκτική ημερομηνία: 18-3-2015.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργά-
σιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. 
στα τηλέφωνα 24210.06420 και 24210.06419. 

•Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού λογαρια-
σμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης 
«Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία 
– Ανάπτυξη)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς 
πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο 
Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της 
Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να 
απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερι-
κό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκε-
κριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία 
περιγράφονται ακολούθως: 
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
- Πτυχίο ή Δίπλωμα πρώτου κύκλου σπουδών 
(προπτυχιακό) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοι-
χου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, σε γνωστικά 
αντικείμενα σπουδών σχετικών με Πληροφορική, 
Δίκτυα, Τηλεπικοινωνίες/Επικοινωνίες, Επιστήμη 
των υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών.
- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών 
ετών σε τμήμα υποστήριξης πληροφορικής, συστη-
μάτων και δικτύων.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 
C1, σύμφωνα με τους τίτλους αγγλικής γλωσσομά-
θειας του ΑΣΕΠ).
- Δυο συστατικές επιστολές.
Καταληκτική ημερομηνία: 16-3-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ihu.edu.gr/
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΛΣΤΑΤ
Στο 26% η ανεργία τον Δεκέμβριο

Αυξήθηκε η ανεργία το Δεκέμβριο στην Ελλάδα ανερχόμενη σε 
ετήσια βάση στο 26%, έναντι 25,9% το Νοέμβριο 2014. Οι άνερ-
γοι ανήλθαν σε 1.233.404 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός 
πληθυσμός ανήλθε σε 3.371.756 άτομα.
Ερευνα Εργατικού Δυναμικού - Δεκέμβριος 2014 από την ΕΛΣΤΑΤ
Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε 
πως το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο 
του 2014 ανήλθε σε 26% έναντι 27,3% τον Δεκέμβριο του 2013 και 
25,9% τον Νοέμβριο του 2014.
Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Δεκέμβριο του 2014 
εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.505.569 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 
1.233.404 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε 
σε 3.371.756 άτομα.
Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 17.972 άτομα σε σχέση με 
το Δεκέμβριο του 2013 (αύξηση 0,5%) και μειώθηκαν κατά 24.453 
άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2014 (μείωση 0,7%).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 76.053 άτομα σε σχέση με το Δεκέμ-
βριο του 2013 (μείωση 5,8%) και κατά 296 άτομα σε σχέση με 
τον Νοέμβριο του 2014 (μηδενική ποσοστιαία μεταβολή).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται 
ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 252 άτομα σε σχέση 
με το Δεκέμβριο του 2013 (μηδενική ποσοστιαία μεταβολή) και 
αυξήθηκαν κατά 20.425 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 
2014 (αύξηση 0,6%).

ΕUROSTAT
Μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών  
και γυναικών
Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών έφθανε 
στο 16,4% το 2013 στην ΕΕ, με την βόρεια Ευρώπη να συμβάλλει 
και αυτή στο χάσμα παρά τη φιλολογία περί ισότητας. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat η Εσθονία είναι η ευρωπαϊκή 
χώρα στην οποία το χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές των ανδρών 
και των γυναικών είναι το μεγαλύτερο: το 2013 έφθανε το 29,9%. 
Ακολουθούν η Αυστρία (23%), η Τσεχική Δημοκρατία (22,1%) 
και η Γερμανία (21,6%).
Αντιθέτως, η μικρότερη μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών 
και γυναικών καταγράφεται στη Σλοβενία (3,2%) και ακολου-
θούν η Μάλτα (5,1%), η Πολωνία (6,4%), η Ιταλία (7,3%) και η 
Κροατία (7,4%).
Για την Ελλάδα, το μισθολογικό χάσμα ανδρών - γυναικών 
ανερχόταν το 2010 σε 15% ενώ στον κατάλογο της Eurostat δεν 
παρατίθενται στοιχεία για επόμενες χρονιές.
Σε σχέση με το 2008, το χάσμα μειώθηκε στις περισσότε-
ρες χώρες της ΕΕ, αλλά ενισχύθηκε σε δέκα άλλες όπως η 
Πορτογαλία, όπου αυξήθηκε κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες και 
έφθασε το 13%.
Όμως η Eurostat, υπογραμμίζει ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στην αγορά εργασίας δεν αφορούν μόνο τις 
μισθολογικές αποκλίσεις. Έτσι τα δύο τρίτα των διευθυντών, των 
στελεχών και των διαχειριστών είναι άνδρες, ενώ δύο στους 
τρεις υπαλλήλους γραφείου είναι γυναίκες.

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλί-
ων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης 
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για υποβολή 
προτάσεων προς σύναψη σύµβασης 
µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 
θέσεων εξωτερικών συνεργατών, 
στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Ερευνητικό πρόγραµµα για τη 
συµµετοχή της σχολικής κοινότητας 
στην οικολογική και παιδαγωγική 
αναβάθµιση αύλειων χώρων σχολεί-
ων της ∆ράµας», ως εξής:

- 

ΕΣ 2- ∆ηµιουργία τοπογραφικών 
διαγραµµάτων, GIS, προµετρήσεις 
και προϋπολογισµός έργων: Πτυχίο 
Αρχιτέκτονα Τοπίου
- ΕΣ 3- ∆ηµιουργία διαγραµµάτων 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου σε θέµατα 
σχολικών αυλών και περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης: Πτυχίο Αρχιτέ-
κτονα Τοπίου
Καταληκτική ημερομηνία: 16-3-2015. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://diavgeia.gov.gr/

•Ό Ειδικός λογαριασμός Κονδυλί-
ων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τε-
χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ),  
για την υλοποίηση του έργου «Εφαρ-
μογή Μεθόδων Deep Learning στην 
Ανάλυση Συναισθημάτων-Εξόρυξη 
Απόψεων, DeepSent» στο πλαίσιο 
της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογί-
ας (ΠΑΒΕΤ) 2013», που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστι-
κότητα και Επιχειρηματικότητα» 

(ΕΠΑΝ-ΙΙ) και της ένταξής του στο 
Π.Ε.Π Μακεδονία-Θράκη, ΑΠ:«04 
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρημα-
τικότητα στην ΠΚΜ» με συγχρημα-
τοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
Εθνικούς πόρους, με Επιστημονι-
κά Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο 
Διαμαντάρα, Καθηγητή της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Τ.Ε., προτίθεται να αναθέσει για τη 
στελέχωση της ομάδας υλοποίησης 
του έργου, με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης 
χρονικής διάρκειας σε δύο (2) εξω-
τερικούς συνεργάτες, ως εξής:
Δύο άτομα με Πτυχίο ΑΕΙ Πληρο-
φορικής ή συναφές 
Καταληκτική ημερομηνία: 
20-3-2015.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον 
ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών 
του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. www.ee.teithe.gr και 
στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.
diavgeia.gov.gr, όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι 
υποψήφιοι μπορούν να απευθύ-
νονται στην κ. Nικ. Χρυσοχοΐδου, 
Τηλ:2310013680, e-mail: eperev@
admin.teithe.gr. 

•Ό Ειδικός λογαριασμός του 
ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με 
αρ. 666/Θ.19ο/12-02-2015 Πρά-
ξη της Επιτροπής Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου ΒΙΟ-ΔΡΑΣΙΣ 
(Bio-Drasis) «Προώθηση ΒΙΟλογι-
κών καλλιεργειών μέσω Διαδικτυ-
ακών συμπΡΑξεων ΣυνεργασΙαΣ 
(Promoting organic farming through 
virtual alliances)», με κωδικό 11-
SYN-2-588 ανακοινώνει ότι προτίθε-
ται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης 
έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την 
παροχή υπηρεσιών, ως εξής:
Ένα (1) άτομο Πτυχιούχος Μηχανι-
κός Επιστήμης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων.
Δύο (2) άτομα Πτυχιούχοι Μηχανι-
κοί Πληροφορικής
Καταληκτική ημερομηνία: 
13-3-2015.
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικηφόρου, 
τηλ. 2810 379161, 
email: kleoniki21@staff.teicrete.gr. 

ΤΕΙ

Μηχανικοί με συμβάσεις έργου
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και/ή το ερευνητικό έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στον Επίκ. Καθηγητή Ι. Πρατικάκη, 
τηλ. 25410-79586, ηλεκτρονική Διεύθυνση:  
ipratika@ee.duth.gr.

•Το ινστιτούτο Επεξεργασίας του λόγου (ιΕλ) – Πα-
ράρτημα Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (Ε.Κ. 
«Αθηνά»), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ολοκληρω-
μένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρ-
μογών Πολιτιστικού Περιεχομένου (3DCMS)», χρημα-
τοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Προγράμματα 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, Δράση Εθνικής εμβέλειας 
«Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», Πράξη 
«Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για 
Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης», 
Προκήρυξη 2009-Β κύκλος), προτίθεται να απασχολήσει 
έναν (1) συνεργάτη και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκ-
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη του σχετικού 
έργου, ως εξής:
Ένας Μηχανικός/Πληροφορικός.
Καταληκτική ημερομηνία: 19-3-2015.
Ο ιστότοπος του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι: http://www.athena-
innovation.gr/ και του Ινστιτούτου: http://www.ilsp.gr/. Για 
περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις σε σχέση 
με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, 
στην κα Αικ. Καραμαλίδου (Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας 
Ξάνθης), τηλ. 25410-78787 εσωτ. 111, ηλεκτρονική Διεύ-
θυνση: kkaramal@ipet.gr. Για περισσότερες πληροφορίες 
και/ή διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο εργασίας 
και/ή το ερευνητικό έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στον Δρ. Γεώργιο Παυλίδη, τηλ. 25410-
78787 x225, ηλεκτρονική Διεύθυνση: gpavlid@ipet.gr.
  
•Το ινστιτούτο Επιστημών Χημικής μηχανικής (ιΕΧμΗ) 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ερευνητικού έργου «FrancEllas», το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα, Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας 
Γαλλίας 2013», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμε-
νους Χημικούς Μηχανικούς με κατάλληλη τεχνογνωσία να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα πρόσκληση 
αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας (1) σύμ-
βασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα: 
Μία θέση Χημικού Μηχανικού με αντικείμενο την προε-
πεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων σε βιολογικά 
συστήματα μικρής και μεγάλης κλίμακας. 
Αντικείμενο Εργασιών: Φυσικοχημική και υδροθερμική 
κατεργασία λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας για παραγωγή 
βιοκαυσίμων, βελτιστοποίηση παραγωγής βιοκαυσίμων 
μέσω μικροβιακών διεργασιών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: Δίπλωμα Χη-
μικού Μηχανικού. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
σε συναφές αντικείμενο. Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού 
και βελτιστοποίησης παραγωγής βιοκαυσίμων. Εμπειρία 
στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση μεταβολικών προϊόντων.
Καταληκτική ημερομηνία: 13-3-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iceht.forth.gr/

Το  ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πό-
ρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Sustainable 
Maritime Transport with LNG between Greek mainland 
and islands in the Archipelagos - (ARCHIPELAGO-LNG)» 
[Κωδικός θέσης: 204Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν 
αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός, με αντικείμενο Εκπόνηση τε-
χνοοικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών και ανάλυση 
κύκλου ζωής εισαγωγής του Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (Διάρκεια: 
9 μήνες)
Καταληκτική ημερομηνία: 17-3-2015.
Πληροφορίες: κ. Α. Διάφα, Τηλ.: 211 1069533, 
Fax:  211 1069501. 

•Το ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
«IPv_Park – Ευφυές σύστημα διαχείρισης Φωτοβολταϊ-
κών Πάρκων / Intelligent system for PhotoVoltaic PARK 
management – IPv_Park» [Κωδικός θέσης: 10213], προ-
σκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτη-
τα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ / Πληροφορικής με 
αντικείμενο Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθ-
μων πρόβλεψης ενεργειακής απόδοσης και σφαλμάτων 
φωτοβολταϊκών συστημάτων (Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος: 
Θεσσαλονίκη).
Καταληκτική ημερομηνία: 23-3-2015.
Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ, 
Τηλ.: 257 701-703, e-mail: kalm@iti.gr. 

•Το ινστιτούτο Επεξεργασίας του λόγου (ιΕλ) – Πα-
ράρτημα Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (Ε.Κ. 
«Αθηνά»), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «PRESIOUS 
– PREdictive digitization, reStoration and degradatIOn 
assessment of cultUral heritage objectS» (εφεξής 
καλούμενου Έργου) της ενταγμένης στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FP7-ICT-2011-9 (THEME ICT-2011.8.2 - ICT 
FOR ACCESS TO CULTURAL RESOURSES) ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ (Project No.) 600533 και συγχρηματοδοτούμενης 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και την Ελλάδα, προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) συ-
νεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί 
φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
ανάληψη του σχετικού έργου, ως εξής:
Τρία (3) άτομα Πληροφορικοί ή Μηχανικοί.
Καταληκτική ημερομηνία: 19-3-2015.
Ο ιστότοπος του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι: http://www.athena-
innovation.gr/ και του Ινστιτούτου: http://www.ilsp.gr/. Για 
περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις σε σχέση 
με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, 
στην κα Αικ. Καραμαλίδου (Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας 
Ξάνθης), τηλ. 25410-78787 εσωτ. 111, ηλεκτρονική Διεύ-
θυνση: kkaramal@ipet.gr. Για περισσότερες πληροφορίες 
και/ή διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο εργασίας 

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
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Στo πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο: 
«Δράσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών μέσω του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ / 
ΟΠΑ)» της Πράξης «Επιχειρηματική 
Υπευθυνότητα και Αειφορία (διακριτι-
κός τίτλος: «Ευ Αειφορείν»)», με κωδι-
κό ΟΠΣ 479996 που υλοποιείται μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, ο 
ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει με 
σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής 
διάρκειας: 
1) Μέχρι πέντε (5) συνεργάτες για το 
έργο με φυσικό αντικείμενο: «Μελέ-
τη κοινωνικών αναγκών και δομών 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο 
Δήμο Αθηναίων στους τομείς ΕΚΕ που 

αναφέρονται στην κοινωνική πρόνοια, 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις και το 
περιβάλλον, διασύνδεση επιχειρήσεων 
με τις δομές παροχής υπηρεσιών ΕΚΕ 
στους τομείς αυτούς, και σχεδίαση 
δράσεων και πιλοτικών εφαρμογών 
λαμβάνοντας υπόψη και την καλλίτερη 
εγχώρια και διεθνή εμπειρία σε χώρες 
της ΕΕ»: Προϋπολογισμός: 27.000,00 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Χρο-
νική διάρκεια συμβάσεων: 1/4/2015 
– 30/6/2015. 
2) Μέχρι επτά (7) συνεργάτες για το 
έργο με φυσικό αντικείμενο: «Σχεδια-
σμός δράσεων ενίσχυσης της διασύν-
δεσης επιχειρήσεων και φορέων πα-
ροχής ΕΚΕ σε τομείς που αναφέρονται 
στην κοινωνική πρόνοια, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και το περιβάλλον, σχεδι-
ασμός και υλοποίηση διαγωνισμών αρι-
στείας για τομείς αυτούς, δημιουργία 
δομών υποδοχής, καθοδήγησης και δι-

κτύωσης επιχειρήσεων με τους φορείς 
προώθησης δράσεων ΕΚΕ, σχεδιασμός 
και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων 
για το περιβάλλον όπως εβδομάδες 
αειφορίας κλπ.». Προϋπολογισμός: 
36.843,75 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. Χρονική διάρκεια συμβάσεων: 
1/4/2015 – 31/10/2015. 
 Απαραίτητα προσόντα: 
1. Προπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 
αντικείμενα οικονομικών, διοίκησης 
επιχειρήσεων, και πολυτεχνικών 
σχολών ΑΕΙ, ή ισότιμο τίτλο της 
αλλοδαπής 
2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 
αντικείμενα διοίκησης επιχειρήσεων 
και τεχνολογίας 
Καταληκτική ημερομηνία: 20-3-2015.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: κ. Νίκος Κα-
ρανικόλας, 210-8203918.

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέ-
λου πρόβλεψης συνδυασμένου με νευρωνικά δίκτυα με αλγό-
ριθμους εξομάλυνσης για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουρ-
γίας και την ενεργειακή απόδοση των περιστροφικών καμίνων 
και καμίνων ηλεκτρικού τόξου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
σιδηρονικελίου» (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_4_1777, ακρωνύμιο 
MANFENI)  ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη 
έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως 
ακολούθως:
Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Μεταλλείων – 
Μεταλλουργού με σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης έως 30.06.2015 (λήξη του έργου). Ποσό: 7.500 ευρώ 
(συμπ/νου Φ.Π.Α.) από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δα-
πάνης «Δαπάνες έρευνας επί συμβάσει από φυσικά πρόσωπα» 
του έργου.
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες 
Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και 
Αποκατάστασης Εδαφών», Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 
Πολυτεχνείο Κρήτης.
Καταληκτική ημερομηνία: 18-3-2015.
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 2821 0 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική) & 28210 
37073 (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα), καθώς και στην ιστοσελίδα 
του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr. 

•Στα πλαίσια του προγράμματος «Παραμορφώσιμα εργα-
λεία μικροκοπής μεταβλητής γεωμετρίας αποτελούμενα από 
κοπτικά νανοσωματίδια» (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_5_10) με 
φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (Κωδικός Έργου 
ΕΛΚΕ 80977)  o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για 
σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου ως ακολούθως:
Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανι-
κού, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος με σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης έως 30/06/2015 (λήξη του έργου).
Ποσό: 8.000 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες Έρευνας επί Συμβάσει από 
Φυσικά Πρόσωπα» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Εργαστήριο Μικροκοπής και Κα-
τασκευαστικής Προσομοίωσης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.
Καταληκτική ημερομηνία: 23-3-2015.
Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν 
οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των 
Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής 
Ερευνών και στα τηλέφωνα 2821 0 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελι-
κή) & 28210 37073 (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα), καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.
gr και του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης 
www.elke.tuc.gr. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έως 13 μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μηχανικοί με συμβάσες έργου
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Το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων 
«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 
δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για απασχόληση σε ερευνητικά 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στην περιοχή Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας για δίκτυα 
νερού (ICT for Water Networks). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: - Πτυχίο 
ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Μηχανικού, ή Πληροφορικής ή σε 
παρεμφερή κλάδο, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

- Άριστες δεξιότητες μαθηματικών και πληροφορικής.
- Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προ-
σόν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα 
απαιτούμενα στοιχεία στο Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» kios@ucy.ac.cy 
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να αποτείνονται στον Καθ. Χρίστο Παναγιώτου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση christosp@ucy.ac.cy. 

H Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου με σκοπό την πρόσληψη 
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία επαναπροκη-
ρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ως 
εξής: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Γενικών και Τεχνικών Μαθη-
μάτων α) Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού (για το εαρινό εξάμηνο) για τα μαθήματα 
Τεχνουργεία – Εργαστήρια, Ηλεκτρονικά, Εφαρμογές, Ηλεκτρικές Μηχα-
νές Εφαρμογές, Ασκήσεις Τεχνουργείων Μηχανοστασίου και Μαθήματα 
Ειδικού Σχολείου,

β) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πλη-
ροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής 
(Ε.Α.Π) και ελλείψει αυτών κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται 
στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001 και 
ελλείψει αυτών Μαθηματικοί ή Φυσικοί με ειδίκευση στην Πληροφορική 
(για το εαρινό εξάμηνο), για το μάθημα Πληροφορική Εφαρμογές και 
Μαθήματα Ειδικού Σχολείου. Καταληκτική ημερομηνία: 16-3-2015
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.yen.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Δύο θέσεις ειδικών επιστημόνων

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Τρεις μηχανικοί ως εργαστηριακοί συνεργάτες

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς δια-
φόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και όχι μόνο, σε διάφορες 
χώρες. Αναλυτικότερα:
ιςΠΑΝιΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα εντάξει στο δυναμικό της 
η εταιρεία Alstom στη Βαρκελώνη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, τριετή επαγγελματική εμπειρία 
ως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, γενική γνώση του συστήματος SCADA και 
άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά μέσω του: http://alstom.taleo.
net/careersection/2/jobdetail.ftl.
ιςΠΑΝιΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να προσλάβει 
η εταιρεία Alstom στη Βαρκελώνη. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να 
έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, γνώση μεθόδων πιστοποίησης, 
τετραετή επαγγελματική εμπειρία, γνώση της ισπανικής και της αγγλικής 
καθώς και άριστη γνώση χρήσης του MS Office. Βιογραφικά μέσω του: 
http://www.euroengineerjobs.com/job_display/99787/Certification_
Engineer_Alstom_Barcelona_Spain.
IΤΑλιΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να προσλάβει 
η εταιρεία General Electric στη Φλωρεντία. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, εμπειρία στον 
τομέα της ενέργειας. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του: http://
www.euroengineerjobs.com/job_display/100224/Field_Engineer_GE_
General_Electric_Firenze_Italy.
γΕΡμΑΝιΑ: Έναν αεροναυπηγό μηχανικό ενδιαφέρεται να προσλάβει 
η εταιρεία Rolls Royce στο Ντάλεβιτς. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται 
να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, εμπειρία στον τομέα της 
αεροναυπηγικής και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλο-
νται μέσω του: http://www.euroengineerjobs.com/job_apply/100244/
Project_Systems_Engineer_Rolls_Royce_Group_Dahlewitz_Germany.
ΕλΒΕΤιΑ: Έναν αρχιτέκτονα ενδιαφέρεται να προσλάβει η εταιρεία 
Conradin Clavuot Dipl.Architekt ETH/SWB στο Γκράουμπουντεν. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, 

άριστη γνώση χρήσης αρχιτεκτονικών λογισμικών, άριστη γνώση της 
γερμανικής καθώς και επαγγελματική εμπειρία. Βιογραφικά αποστέλλο-
νται στο: mail@clavuot.ch
ΕλΒΕΤιΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα προσλάβει η εταιρεία 
Bombardier στη Ζυρίχη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό αντίστοιχο της ειδικότητας, δεκαετή επαγ-
γελματική εμπειρία σε τεχνικό τομέα και άριστη γνώση της αγγλικής 
και της γερμανικής. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του: http://
www.euroengineerjobs.com/job_display/100420/Project_Engineer_
Bombardier_Zurich_Switzerland.
ΕλΒΕΤιΑ: Έναν μηχανικό συστημάτων θα εντάξει στο δυναμικό της η 
εταιρεία Bombardier στη Ζυρίχη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 
μεταπτυχιακό ως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή ως μηχανικοί υπολογιστών, 
εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας, γνώσεις αρχιτεκτο-
νικής συστημάτων και άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής. 
Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του: http://www.euroengineerjobs.
com/job_display/100455/Systems_Engineer_TCMS_Bombardier_
Zurich_Switzerland.
ΒΡΕΤΑΝιΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό θα εντάξει στο δυναμικό της η 
εταιρεία Amec στο Λέμινγκτον. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 
πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, πενταετή επαγγελματική εμπειρία στο 
σχεδιασμό και στην εκτέλεση έργων, καθώς και στη διαχείριση προϋ-
πολογισμού έργου. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του: http://www.
euroengineerjobs.com/job_display/100549/Senior_Civil_Engineer_
AMEC_Leamington_Spa_United_Kingdom.
ΧΌΝγΚ ΚΌΝγΚ: Έναν τοπογράφο μηχανικό θα προσλάβει μεγάλη 
εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της 
ειδικότητας, δεκαετή επαγγελματική εμπειρία, άριστη γνώση της αγγλι-
κής, καθώς και εμπειρία στο χώρο των αποζημιώσεων. 
Βιογραφικά μέσω του: http://www.gulfalent.com/home/Senior-Claims-
Consultant-Quantum-jobs-in-Hong-Kong-174365.html.
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Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρ-
τισης με τίτλο «Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός».
Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 43 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεμα-
τικές ενότητες:
-Εισαγωγή στον περιβαλλοντικό αστικό σχεδιασμό
-Επιμέρους θεωρήσεις του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού (Κλίμα 
και υπαίθριοι χώροι, περιβαλλοντική απόκριση της ανώνυμης αρχιτεκτο-
νικής, διάχυτα αστικά τοπία, υγιείς πόλεις και συμμετοχικός σχεδιασμός, 
αστικοί υγρότοποι, αρχιτεκτονικές συμβίωσης, ηχοτοπία)
-Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης: Rethinking Athens
-Εντατικό εργαστήριο περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού
Το Πρόγραμμα απευθύνεται
σε διπλωματούχους αρχιτέκτονες μηχανικούς
σε αποφοίτους συγγενών ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορ-
φωθούν σε θέματα περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού

σε μηχανικούς, στελέχη εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν 
μια ολοκληρωμένη εικόνα των καινοτομιών που προωθούνται σήμερα 
διεθνώς στο χώρο του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού
σε ανέργους μηχανικούς οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν 
ουσιαστικά και τυπικά (λαμβάνοντας πιστοποιητικό) στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας
Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:
-Βεβαίωση συμμετοχής
-Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 03/03 έως 03/04/2015 και μόνον ηλεκτρο-
νικά. Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 
270 Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ στην αρχή του Προγράμματος).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με την υπεύθυνη του Προγράμματος Παρασκευή Νίτσιου 
(vnitsiou@arch.auth.gr (link sends e-mail)), τηλ. επικοινωνίας: 2310-
995596 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου έχει ανακοινώσει πλήθος υποτροφιών που αφορούν είτε την καλή 
επίδοση προπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα είτε την συγκέντρωση 
μεγαλύτερης βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων.
Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://acadinfo.central.ntua.gr 
* Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι 
χορηγείται το βραβείο «Στάμου Στούρνα» σε φοιτητή/τρια της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τα 
ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 & 2013-2014 με τα εξής κριτήρια:
- Να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο Μ.Ο. βαθμολογίας στο 5ο-6ο και 7ο-
8ο εξάμηνο σε δύο εξεταστικές περιόδους κατά τα ακαδ. έτη 2012-2013 
& 2013-2014 αντίστοιχα και
- Να είναι οικονομικά αδύναμος
Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 400,00€ (μεικτά)

Καταληκτική ημερομηνία: 29-5-2015. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721330 & 772 1927
* Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι 
από το Κληροδότημα “Μ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ” χορηγούνται τα βραβεία 
«Ανδρέα Πλουμιστού» στο διπλωματούχο της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου έτους 2013 και έτους 
2014 με τα εξής κριτήρια:
- Να είναι Έλληνας το γένος και την υπηκοότητα
- Να είναι οικονομικά αδύναμος
- Να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό από τους αποφοιτήσαντες του 
τμήματος αυτού και
- Να διακρίνεται για το ήθος του
Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 3.000€ για κάθε έτος επίδοσης.
Πληροφορίες: τηλ. 210 7721951

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΘ

«Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός»

ΕΜΠ: Προγράμματα υποτροφιών

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 
(συνεδρίαση 78/27.01.2015) της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφά-
σισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2014-2015, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 
Φ.122.5/48/179398/Ζ2/06-11-2014 απόφα-
σης του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία 
των παρακάτω μαθημάτων:
•Όργανα και Μετρήσεις (1έτος)
•Λογική Σχεδίαση ΙΙ (1έτος)

•Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (2 
έτος)
•Παράλληλη Επεξεργασία (3 έτος)
Υποβολή αιτήσεων έως 23/3/2015
Πληροφορίες: http://www.upatras.gr/el/
node/5107

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχα-
νικών Υπολογιστών του ΑΠΘ ενδιαφέρε-
ται να προσλάβει διδακτικό προσωπικό (3 

άτομα) με το ΠΔ 407/80 για την κάλυψη 
διδακτικών αναγκών του εαρινού εξαμή-
νου του ακαδ. έτους 2014-2015.

Πληροφορίες: τηλ. 2310 996392/6395
Αναλυτικότερα:
https://diavgeia.gov.gr 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διδάσκοντες στο τμήμα ΜΗΥΠ

ΑΠΘ: Διδάσκοντες στο Τμήμα ΗΜΜΥ
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