
 

Τ ε χ ν ι κ ό  ε π ι μ ε λ η Τ η ρ ι ό  ε λ λ ά δ ά ς

ΕΡΓΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 1

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

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης 
εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης 
με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογη-
τικά λήγει με την πάροδο της 4ης Μαΐου 2015, 
ημέρας Δευτέρας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 51 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΗ

Eκδόθηκε η 1Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 
1/11-3-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που 
αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 
εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
στην Ανώνυμη Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλε-
κτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) στους οποίους περιλαμβά-
νονται και 51 μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. 
Ειδικότερα:

ΠΕ Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (2 
στην Αθήνα)
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτρονι-
κοί Μηχανικοί (2 στη Φλώρινα και Κοζάνη)
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (8 
στην Αθήνα και 1 στην Κοζάνη)
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 
ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές-Προ-
γραμματιστές (2 στην Αθήνα)
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί (3 στην Αθήνα)
ΠΕ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός (1 στην Αθήνα)
ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι, Μεταλ-
λουργοί Μηχανικοί (3 στην Αθήνα και 1 στην 
Κοζάνη)

ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – 
Προγραμματιστές (3 στην Αθήνα).
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι 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).  
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και 
διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο 
(Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, 
Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο 
Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού 
του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέ-
χονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ’).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτή-
σεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 15 
Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 
29 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της 
ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο 
ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη 
διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 
1Κ/2015, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510, ανα-
γράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγο-
ρία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), θέσεις της οποίας 
διεκδικούν.

Υποβολή αιτήσεων  
από 15 έως 29 Απριλίου 2015
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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
•ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Εταιρεία στον Πειραιά ζητά από-
φοιτο του Πολυτεχνείου με καλές γνώσεις υπο-
λογιστών, Αγγλικών για το τμήμα Ανταλλακτικών, 
Ran Maintenance, Εφοδιασμού. Προϋπηρεσία 
δεν είναι απαραίτητη. Στείλτε Βιογραφικό 
στο hr_mar.shipping@yahoo.com.
•ΑΠΟ την εταιρεία SOUKOS ROBOTS 
ΑΒΕΕ στη Λάρισα λόγω 
ανάληψης μεγάλων 
έργων ζητούνται έμπειρα 
άτομα για στελέχωση 
των παρακάτω τμημά-
των: - Τμήμα έρευνας: 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
(ΑΕΙ - ΤΕΙ) και με γνώση 
SOLIDWORKS, Χημικοί 
Μηχανικοί. Προσφέρεται 
μόνιμη απασχόληση και 
προοπτικές εξέλιξης. 
Παρακαλώ αποστείλα-
τε βιογραφικό: e mail: 
contact@soukosrobots.gr 
ΦΑΞ: 2410 541.030. Πλη-
ροφορίες: 2410 541.028.
•ΕΤΑΙΡΕΙΑ μηχανολογικών 
κατασκευών με δραστηρι-
ότητα 30 ετών στον κλάδο 
βιομηχανιών, τσιμέντου, 
χαλυβουργίας, σκυροδέ-
ματος, κεραμοποιίας και 
αδρανών υλικών ζητεί 
Μηχανικό εργοδηγό 
παραγωγής (ΤΕΙ/ΑΕΙ) με 
άριστη γνώση Autocad και εμπειρία στην παρα-
κολούθηση -προγραμματισμό και ποιοτικό έλεγχο 
έργων. Αποστολή βιογραφικών στο mechanikal.
constructions@yahoo.gr.
•ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής Α/Β από όμιλο 
εταιρειών, απαραίτητα Microsoft νρ, net, asp, 
classic, asp, jquery, photoshop, τουλάχιστον 
2ετή εμπειρία, βασικός μισθός. 2310499000, 
mpanagiotopoulou@interlife.gr
•ΜΗχΑΝΟΛΟγΟς μηχανικός με εμπειρία σε 
Autocad-Inventor για τμήμα εξαγωγών. Άριστη 
γνώση Αγγλικών επιθυμητή η Αραβική. Περισσό-
τερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: http://
www.intrajobs.gr/
•ΕΠΙχΕΙΡΗςΗ που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί 
στην περιοχή του Βόλου, ζητάει Ηλεκτρολόγο ή 
Μηχανολόγο Μηχανικό ή και Χημικό Μηχανικό 
με εμπειρία σε θέματα συντήρησης, παραγωγής, 
διαχείρισης αποθήκης και ικανότητες διοίκησης 
σε ομάδα 10-15 ατόμων. Η θέση είναι για Plant 
Manager, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας 
στην ανώτερη διοίκηση με έδρα στο εξωτερικό. 
Στην τελική επιλογή του υποψηφίου θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη, εκτός από τα παραπάνω προσόντα 

και η εντοπιότητα του ενδιαφερομένου. Για περισ-
σότερες λεπτομέρειες της θέσης όπως και για την 

αποστολή βιογραφικού: https://www.justjobs.
gr/. Πηγή: career@uth.gr

•Η «ςΟΛΕ ΑΒΕΕ» αναζητεί Μηχανο-
λόγο Μηχανικό με κύριο αντικείμενο 

την διαχείριση πελατολογίου, 
εκπόνηση μελετών, σύνταξη 
προσφορών & επίβλεψη εγκα-

ταστάσεων σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό. Περισσότερες Πληροφορίες: 

career@uth.gr. Πηγή: http://www.
careerbuilder.eu/

•Η τεχνική εταιρεία «ΦΡΙγΚΟ ςΤΑΛ 
ΑΕ», στην Θεσσαλονίκη, αναζη-

τά: Πολιτικούς Μηχανικούς, 
Μηχανολόγους & Ηλε-

κτρολόγους Μηχανικούς. 
Περισσότερες πληρο-
φορίες: http://goo.gl/
wUI2mZ. 

•ΤΟ ΤΕχΝΙΚΟ γΡΑ-
ΦΕΙΟ «2Κ» δραστη-
ριοποιείται σε ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών 
που περιλαμβάνει 

τεχνικές και επιστη-
μονικές υπηρεσίες, 

επικεντρώνεται κυρίως 
στη μελέτη και επίβλεψη 
κατασκευαστικών έργων 
καθώς και την αρχιτεκτονική 
διαμόρφωση εσωτερικών 

χώρων. Το γραφείο με έδρα την Κηφισιά Αττικής, 
αναζητά: Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Προσόντα υπο-
ψηφίου: - Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών - Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων 
: Autocad, Archicad sketch up, 3D max, 3D studio 
- Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή - Πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών - Ηλικίας από 25 έως 35 ετών 
- Ενεργή κάρτα ανεργίας - Σε περίπτωση άντρα 
υποψηφίου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις ή αναβολή τουλάχιστον ενός έτους. Πολιτικό 
Μηχανικό. Προσόντα υποψηφίου: - Απόφοιτος ΑΕΙ 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - Πολύ καλή γνώ-
ση των προγραμμάτων : Autocad, Archicad sketch 
up, 3D max, 3D studio - Προηγούμενη εμπειρία 
επιθυμητή - Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - Ηλικίας 
από 25 έως 35 ετών - Ενεργή κάρτα ανεργίας - Σε 
περίπτωση άντρα υποψηφίου, εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή τουλάχιστον ενός 
έτους. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω προγράμμα-
τος ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην τηρούν 
βιβλία ή να έχουν την διάθεση να κλείσουν τα βι-
βλία τους. Για περισσότερες πληροφορίες: http://
www.2ktechnical.com/. Για αποστολή βιογραφι-
κών: dimitris@2ktechnical.com  (link sends e-mail). 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για Μηχανικούς 
με συμβάσεις έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανε-
πιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 412/02-
03-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανε-
πιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Νέες 
Τεχνολογίες Μικτής Πραγματικότητας εν Κινήσει», που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε&Τ 
ςυνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015», με Επιστημο-
νικό Υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Μουστάκα, Επίκουρο 
Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, 
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΠΕ Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικού Η/Υ ή 
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
Καταληκτική ημερομηνία: 31-3-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον 
καθηγητή Κωνσταντίνο Μουστάκα, Εργαστήριο Ενσύρμα-
της Τηλεπικοινωνίας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου 
Πατρών, τηλέφωνο 2610-969809, e-mail: moustakas@
upatras.gr. 

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 
412/02.03.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου 
«Ολοκληρωμένη λειτουργική ανάλυση του γονίδίου 
FRA10AC1, που ευθύνεται για το εύθραυστο χρωμο-
σωματικό σημείο FRA10A» με κωδικό 4072, Φ.Κ.: D.954, 
που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙςΤΕΙΑ ΙΙ» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από  την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από 
εθνικούς  πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Καθ. 
Νικόλαο Μοσχονά, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  αναθέσει με σύμ-
βαση έργου - συμφωνητικό ιδιωτικού δικαίου, ως κάτωθι:
Ένας με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικής Μηχανικής, ή Χημείας, ή 
Βιοχημείας, ή Βιολογίας, ή Βιοτεχνολογίας, ή Συστημικής 
Βιολογίας ή Βιοπληροφορικής, καθώς και Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης.
Καταληκτική ημερομηνία: 31-3-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον 
Καθηγητή Ν. Μοσχονά, Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, του 
Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 
2610-997602 e-mail: n_moschonas@med.upatras.gr. 

•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με 
ΚΑ 3420 και τίτλο «Αποτύπωση και μοντελοποίηση των 
διαδικασιών της λειτουργικής διασύνδεσης των ΠΦΥ», το 
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του E.Π. Διοικητική Μεταρ-
ρύθμιση 2007-2013 και 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 άτομο με πτυχίο ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ στην περιοχή της Πλη-
ροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 6-4-2015
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προ-
τάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκη Ζαφείριο, τηλ. 2810393166, email: 
thomakis@uoc.gr. Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το 
αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κα Σηφά-
κη-Πιστόλλα Δήμητρα, Τηλέφωνο: 2810-394613, mail: 
spdimi11@gmail.com. 

•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με 
ΚΑ 3689 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, 
υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις», 
το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους 
ενδιαφέρεται να συνάψει τις παρακάτω δύο (2) συμβάσεις 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Δύο (2) άτομα με Πτυχίο ΑΕΙ σχετικό με την Επιστήμη 
των Υπολογιστών ή ισότιμο.
Καταληκτική ημερομηνία: 2-4-2015.
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής 
προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήρι-
ξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ. 2810393166, 
email: thomakis@uoc.gr. Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά 
με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κα. 
Φωτεινή Μπορμπουδάκη Τηλέφωνο: 2810-393330, mail: 
fotini@ucnet.uoc.gr. 

•Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Μονάδα Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013,  προτίθεται να 
απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό 
συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένα 
τυπικά, ουσιαστικά και συνεκτιμώμενα προσόντα, ως 
εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής Πολυτεχνικών Σχολών 
ΑΕΙ.
Καταληκτική ημερομηνία: 3-4-2015.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 
δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.
gr) και του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (http://rc.ihu.
edu.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ιωάννη Κώνστα 
(τηλ. 2310 807532, fax: 2310 474569, e-mail: i.konstas@
ihu.edu.gr).



Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 4

Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
22 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης 22 θέσεων Εθνικών Εμπει-
ρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης 
C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής[1], με προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων τον Απρίλιο του 2015. Αναλυτικότερα την 25η Απρι-
λίου προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: Μία θέση στη Γενική 
Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.DDGC.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
(AGRI.J.5)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμε-
νο και Τεχνολογίες» (CNECT.B.2)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμε-
νο και Τεχνολογίες» (CNECT.B.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.4)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 
(EAC.D.1)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέ-
σεών και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.A.5)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.2-A) (cost 
free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.3)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» 
(ESTAT.E.1)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» 
(ESTAT.C.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερό-
τητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγο-
ρών»(FISMA.C.4)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, 
Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ (GROW.F.3)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλει-
ας (HR.DS.2)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.A.1)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.A.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονία και Διαπραγματεύσεις για 
τη Διεύρυνση (NEAR.D.3)
Μία θέση στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.4)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων 
(SANTE.DDGE.3)
Μια θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ.BUDG)
Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους απο-
κλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, 
βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν 
κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να 
βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: europass.cedefop.europa.eu 
στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
Συνιστάται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, 
στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η 
υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική 
υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει 
κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτι-
κών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πιο αναλυτικά: www.e-dimosio.gr

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ (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 έναν Πτυχιούχο 
Μηχανολόγο Μηχανικό στα πλαίσια 
του Ερευνητικού Προγράμματος «1) 
Παρακολούθηση της οικολογικής ποιό-
τητας υδάτων ποταμών, παράκτιων και 
μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε 
εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, 2) Παρακολούθηση 
της οικολογικής ποιότητας υδάτων 
ποταμών, παράκτιων και μεταβατικών 
υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή 
του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/
ΕΕ, περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
3) Παρακολούθηση της οικολογικής 
ποιότητας υδάτων ποταμών, παρά-
κτιων και μεταβατικών υδάτων της 
Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, 4) Παρακολούθηση 
της οικολογικής ποιότητας υδάτων 
ποταμών, παράκτιων και μεταβατικών 
υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του 
Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, 
8 Περιφέρειες (Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων 
Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννή-
σου, Βορείου Αιγαίου, και Κρήτης), 5) 
Παρακολούθηση της οικολογικής ποιό-
τητας υδάτων ποταμών, παράκτιων και 
μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε 

εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Αττικής και 6) 
Παρακολούθηση της οικολογικής ποιό-
τητας υδάτων ποταμών, παράκτιων και 
μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε 
εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου», για διάστημα (7) επτά μηνών.
Καταληκτική ημερομηνία: 30-3-2015.
Πληροφορίες: www.hcmr.gr. 

•ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟςωΠΟ ΔΗΜΟςΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευ-
νών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο εδρεύει 
στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται 
να απασχολήσει τρείς (3) μεταπτυχι-
ακούς/διδακτορικούς φοιτητές στα 
πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμ-
ματος: «AQUA-NANO», για διάστημα 
(4) τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 
του Ν.2621/98 καθώς και την από-
φαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 
211η/5.3.2015. Το πρόγραμμα υλοποι-
είται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) της Δράσης 
«Αριστεία ΙΙ» και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και από Εθνι-
κούς Πόρους, ως εξής:
Τρία (3) άτομα με Πτυχίο Χημικού ή 
Χημικού Μηχανικού.
Καταληκτική ημερομηνία: 27-3-2015.
Πληροφορίες: www.hcmr.gr. 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Θέσεις για μηχανικούς  
με συμβάσεις έργου



Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 5

Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

ενέργειας. Απαιτούμενα προσόντα: Δίπλωμα Μηχα-
νολόγου Μηχανικού και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης στον τομέα της Ενέργειας.
Καταληκτική ημερομηνία: 9-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
gram_skel@iit.demokritos.gr. 

•Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
(Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «YDS - 
Your Data Stories» (E-11909) το οποίο χρηματοδοτείται 
από το HORIZON 2020, Europe in a changing world 
(INSO), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υπο-
βάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης 
για θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ως εξής:
Τρεις (3) θέσεις με Διδακτορικό τίτλο σε Τεχνητή 
Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Ανάλυση Φυσικής 
Γλώσσας ή αντίστοιχο γνωστικό τομέα.
Δύο (2) θέσεις με  Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο ΑΕΙ 
Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής.
Δύο (2) θέσεις με Πτυχίο Πληροφορικής ή αντίστοι-
χου τομέα.
Μία (1) θέση Software Engineer για data harvesting 
and analysis, με πτυχίο θετικών επιστημών.
Καταληκτική ημερομηνία: 9-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: gram_skel@iit.demokritos.gr. 

•Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και ςωματιδιακής Φυσι-
κής (εγκαταστάσεις Πύλου) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δη-
μόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος «Online  Optical  Probes  for  Quality 
Control and Safety Assessment of Olive and Other 
Edible Oils» (E-11750), που υλοποιείται μέσω του  Επι-
χειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υπο-
βάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού 
συνεργάτη, απόφοιτου Α.Ε.Ι. - Πτυχιούχου Ηλε-
κτρονικού Μηχανικού, για διάστημα απασχόλησης 
τριών (3) μηνών, συνολικής δαπάνης 3.765,00€ και 
αντικειμένου απασχόλησης «την ανάπτυξη ηλεκτρονι-
κών κυκλωμάτων για την καταγραφή, αποθήκευση και 
επεξεργασία δεδομένων οπτικών συσκευών για τον 
έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου».
Καταληκτική ημερομηνία: 31-3-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες με τον Δρ. Γεώργιο Σταυρόπουλο, στο τηλέφωνο 
210-6503514 και στο e-mail: stavrop@inp.demokritos.gr. 

•Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και ςωματιδιακής Φυσι-
κής (εγκαταστάσεις Πύλου) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δη-
μόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος «DEEP-CO-HOUS – Σχεδιασμός, Κατα-

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών 
Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημά-
των του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποί-
ησης του προγράμματος/έργου PolyGRAPH με τίτλο 
«Polymer/GRAPHhene Composite Materials with 
Enhanced Gas Barrier Properties» EE 11854 στo 
πλαίσιo «Διμερής Ε&Τ ςυνεργασία Ελλάδας-γερμα-
νίας 2013-2015», που χρηματοδοτείται από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, «ΕΠΑΝ ΙΙ» με 
πόρους από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ) - την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για 
μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη ως 
εξής:
Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη στο θεματικό 
πεδίο «Εναπόθεση και χαρακτηρισμός Γραφενίου σε 
υποστρώματα πολυμερών». Ο υποψήφιος πρέπει να 
είναι Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή επιστήμονας 
των υλικών, κάτοχος πτυχίου μηχανικού ή MSc στην 
Χημεία ή στη Νανοτεχνολογία ή στην Επιστήμη των 
Υλικών ή σε συναφή ειδικότητα, και να έχει εμπειρία σε 
εργαστήριο Χημείας.
Καταληκτική ημερομηνία: 13-4-2015.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες με τον Δρα Χρήστο Τράπαλη, στο τηλέφω-
νο 210-65 03 343  και στο e-mail: c.trapalis@inn.
demokritos.gr.

•Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος 
«Big Data Europe – Integrating Big Data, Software 
and Communities for Addressing Europe’s Societal 
Challenges» (Ε-11907), το οποίο χρηματοδοτείται από 
το HORIZON 2020, Coordination & Support Action, 
Information and Communications Technologies (ICT), 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, δι-
άρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για τρεις 
(3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, με τα προσόντα, 
όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
Μία (1) θέση συντονιστή πακέτου εργασίας σε έργο 
έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα διαχείρισης και 
εκτέλεσης ερωτημάτων σε κατανεμημένα δεδομένα και 
δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Απαιτούμενα προσόντα: 
Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/
Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης 
Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών και Διδακτορικός τίτλος.
Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα δια-
χείρισης και εκτέλεσης ερωτημάτων σε κατανεμημένα 
δεδομένα και δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Απαιτού-
μενα προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα 
Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής 
ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών και Διδακτορικός τίτλος.
Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα ανά-
λυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας στο πεδίο της 

Μηχανικοί ως ερευνητικοί συνεργάτες

Συνέχεια στη σελ. 6
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Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στο πλαίσιο υλοποί-
ησης Έργου ως υπεργολάβος της εταιρίας 
DYNACOMP ΑΕΒΕ, η οποία έχει αναλάβει 
την υποχρέωση υλοποίησης της επένδυσης 
που συνίσταται στην εκτέλεση του έργου 
με τίτλο «ICT4GROWTH ICT – 000058»: 
«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση 
Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης- παροχής 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προ-
στιθέμενης αξίας», προτίθεται να αναθέσει 
με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού 
δικαίου, ως εξής:
Δύο (2) άτομα με Δίπλωμα ή Πτυχίο Μη-
χανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου 
ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και 
τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφο-

ρικής. Καταληκτική ημερομηνία: 1-4-2015.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων «Διόφαντος» μπορείτε να 
βρείτε στο http://www.cti.gr. Για αναλυτι-
κές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή 
προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευ-
κρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. 
Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr. 

•Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στο πλαίσιο υλοποί-
ησης της Πράξης: «Απλούστευση Διαδικασι-
ών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προτί-
θεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως 
έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:

Ένας έμπειρος συνεργάτης με Πτυχίο 
Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα 
Μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού 
Η/Υ ή ισοδύναμου και Διδακτορικό τίτλο 
στην επιστήμη των Υπολογιστών και Πληρο-
φορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 31-3-2015.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων «Διόφαντος» μπορείτε να 
βρείτε στο http://www.cti.gr. Για αναλυτι-
κές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή 
προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευ-
κρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. 
Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr. 

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Νανομηχανική με-
βρανών ατομικού πάχους: Η περίπτωση των δισδιάστατων 
κρυστάλλων - 2DNanoΜechanics-3100», το οποίο υλοποιείται 
στο πλαίσιο της Πράξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ και της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 
2013-2015» Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ 
Συνεργασίες, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους με 
κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 

ως εξής: Μια θέση μεταδιδάκτορα με αντικείμενο «Μηχανι-
κός και οπτικός χαρακτηρισμός δισδιάστατων κρυστάλλων». 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Φυσικού 
ή Μηχανικού ή Επ. Υλικών και διδακτορικό δίπλωμα στον 
τομέα της Νανοτεχνολογίας, και αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην μελέτη και τον μηχανικό χαρακτηρισμό νανοδομών μέσω 
τεχνικών οπτικής φασματοσκοπίας.
Καταληκτική ημερομηνία: 26-3-2015.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία 
υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν με τη γραμματεία ερευνητών του Ινστιτούτου, e-mail: 
kleanthi@iceht.forth.gr, τηλ.: 2610 965278.

σκευή και Πειραματική Δοκιμή Δοχείων Πίεσης από Σύνθετα 
Υλικά για Μεγάλα Θαλάσσια Βάθη» (E-11840), που υλοποιείται 
μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, για θέσεις εξωτερικών συνεργα-
τών, ως εξής: 
Ενός Μηχανικού ή Φυσικού Εφαρμογών.
Καταληκτική ημερομηνία: 31-3-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν με τον Δρ. Πέτρο Ραπίδη, στο τηλέφωνο 210-
6503521 ή με τον κ. Θεόδωρο Μίχο (μόνο για τη 2η & 3η θέση) 
στο τηλέφωνο 27230-23320. 

•Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και ςωματιδιακής Φυσικής του 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευ-
νητικού προγράμματος «ΟΡΑΣΥ – Εξερευνώντας  το  Ορατό 
και Αόρατο Σύμπαν με επιταχυντές και καινοτόμους ανιχνευ-
τές» (E-11784), που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», 

Δράση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟ-
ΡΕΩΝ – ΚΡΗΠΙΣ», ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτά-
σεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση 
εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, Τεχνικού Δικτύων, 
αποφοίτου σχολής πληροφορικής ή ηλεκτρονικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
ή άλλης συναφούς σχολής με μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών τμήματος πληροφορικής ή άλλης συναφούς σχολής, 
για διάστημα απασχόλησης έξι (6) μηνών, συνολικής δαπάνης 
10.000,00€ και αντικειμένου απασχόλησης «τη συμμετοχή στις 
εργασίες αναβάθμισης και υποστήριξης της υπολογιστικής και 
δικτυακής υποδομής του ΙΠΣΦ».
Καταληκτική ημερομηνία: 30-3-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. 
Χρήστο Μάρκου, στο τηλέφωνο 210-6503409 και στο e-mail: 
cmarkou@inp.demokritos.gr. 
Οι παρούσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, καθώς και οι αι-
τήσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/)

ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου

ΙΕΧΜΗ: Ένας μεταδιδάκτορας μηχανικός

Συνέχεια από τη σελ.5
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Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης 
της «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων 
στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για 
την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών 
δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιο-
λογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον 
(Cloud Computing)» πράξης, προτίθεται να 
αναθέσει συμβάσεις έργου μέγιστης διάρ-
κειας έξι (6) μηνών και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι τις 31/10/2015 ως εξής: 
Δύο (2) άτομα με  Πτυχίο Πανεπιστημίου/
ΤΕΙ Πληροφορικής ή άλλης θετικής επιστη-
μονικής κατεύθυνσης ή Δίπλωμα Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμο αντίστοι-
χης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Καταληκτική ημερομηνία: 7-4-2015.
Η αναλυτική προκήρυξη περιέχεται στο 
www.grnet.gr και για πληροφορίες μπο-

ρούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν 
με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@
grnet.gr,  τηλ. 210-7474254. Όλη η επικοι-
νωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης 
κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνε-
ται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
•Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης 
της πράξης «Προηγμένες Δικτυακές 
Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδη-
μαϊκή Κοινότητα», προτίθεται να αναθέσει 
συμβάσεις έργου μέγιστης διάρκειας έξι 
(6) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 
31/10/2015, ως εξής:
Ένας  Απόφοιτος (α) Σχολής Επικοινωνίας 
ή/και Μάρκετινγκ (ή ισοδύναμων) ή (β) 
Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνι-
κής Σχολής με μεταπτυχιακό στον τομέα 

της Επικοινωνίας ή/και Μάρκετινγκ (ή 
ισοδύναμων) (με εμπειρία στην ανάπτυξη 
και διαχείριση έργων ΤΠΕ που συμπεριλαμ-
βάνουν δράσεις προώθησης υπηρεσιών).
Ένας Απόφοιτος Σχολής Θετικών Επιστη-
μών ή Πολυτεχνικής Σχολής (με εμπει-
ρία ως αναλυτής/προγραμματιστής 
ολοκληρωμένων λύσεων που περιλαμβά-
νουν συστήματα ΟSS/ΒSS).
Καταληκτική ημερομηνία: 6-4-2015
Η αναλυτική προκήρυξη περιέχεται στο 
www.grnet.gr και για πληροφορίες μπο-
ρούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν 
με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@
grnet.gr,  τηλ. 210-7474254. Όλη η επικοι-
νωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης 
κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνε-
ται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΕΔΕΤ Α.Ε

Μηχανικοί για υποστήριξη ερευνητικών  
προγραμμάτων

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχα-
νικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και όχι 
μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα θα εντάξει στο δυναμικό 
της η εταιρεία PN Diamond Consulting Hungary στη 
Βουδαπέστη. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν πτυχίο 
αντίστοιχο της ειδικότητας, επαγγελματική εμπειρία, άριστη 
γνώση χρήσης σχεδιαστικών προγραμμάτων και πολύ καλή 
γνώση της γερμανικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο 
pnconsultinghungaryft@gmail.com.
ΔΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό ως ειδικό εκπαίδευσης 
θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία 
Siemens στη Κοπεγχάγη. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι οφείλουν να έχουν πτυχίο 
αντίστοιχο της ειδικότητας, τουλάχιστον 
τριετή επαγγελματική πείρα και άριστη 
γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά απο-
στέλλονται στο http://www.siemens.
dk/career.
ΔΑΝΙΑ: Έναν ναυπηγό μηχανικό ενδι-
αφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της η 
εταιρεία Siemens στο Μπράντε. Οι ενδια-
φερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο 
της ειδικότητας, γνώση ναυπηγικής αρχιτεκτονι-
κής, άριστη γνώση της αγγλικής και στον τομέα του 
project management. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του 
http://www.siemens.dk/career.
ΔΑΝΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να προ-
σλάβει η εταιρεία GRUNDFOS HOLDING A/S. Οι ενδιαφερό-
μενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΤΕΙ, γνώση μηχανολογικών και 
τεχνολογικών συστημάτων, επαγγελματική πείρα στον τομέα 
σχεδιασμού, άριστη γνώση χρήσης SAP και E-/M-CAD, καθώς 

και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται 
έως 23/3 στο https://www.grundfos.com/about-us/career.
html.
ΠΟΛΩΝΙΑ: Έναν μηχανικό λογισμικού ενδιαφέρεται να 
προσλάβει η εταιρεία Boeing στο Γκντανσκ. Οι ενδιαφερό-
μενοι οφείλουν να έχουν πτυχίο σε τεχνικό τομέα ή οκταετή 
επαγγελματική πείρα σε τομέα αντίστοιχο της ειδικότητας, 
επικοινωνιακές ικανότητες και γνώση της αγγλικής. Βιογρα-

φικά αποστέλλονται στο http://jobs-boeing.com/
pl/warsaw/jeppesen/jobid6603207-senior-

software-qa-_test-engineer-jobs.
ΚΥΠΡΟΣ: Έναν προγραμματιστή 

ως IOS Developer  θα εντάξει στο 
δυναμικό της η εταιρεία Praecellens 
Limited στη Λεμεσό. Από τους εν-
διαφερόμενους απαιτείται να έχουν 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη 
γνώση χρήσης των προγραμμάτων 
Front-End JavaScript,HTML και 

CSS/SASS/LESS, καθώς και άριστη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι 

μηνιαίες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ 
2.000 και 3.000 ευρώ. Βιογραφικά για την 

κάλυψη της θέσης αποστέλλονται στο hr@
praecellens.com.cy.

ΠΟΛΩΝΙΑ: Έναν ειδικό ΙΤ θα προσλάβει η εταιρεία Boeing 
στο Γκντανσκ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό 
στον τομέα ΙΤ, καλή γνώση ετερογενών περιβαλλόντων, πείρα σε 
UNIX/Linux/Windows και στην πιστοποίηση μέσω ISO, καθώς και 
άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά στο http://jobs-boeing.
com/pl/warsaw/jeppesen/jobid6608857-software-configuration-
management-specialist-jobs.
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Το Ε. Μ. Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 
1825/31.12.2014 τ.Γ’ και ΦΕΚ 132/25.2.2015 τ.Γ’  (διορθ. 
σφαλμ.) δημοσιεύθηκε Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή 
ως εξής :
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: «ΦΥΣΙΚΗΣ».
Αριθμ.Προκήρυξης  21209/30.10.2014 και 1885/2.2.2015 
(διορθ.σφαλμ.)  
•Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρικές Εφαρμογές 
των Lasers».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά λήγει την 8-5-2015.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσό-
ντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση  
http://apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς 
και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως 
αυτά αναφέρονται στο αρθ. 4 παρ. 2 και 3 της υπ’αριθμ. 
Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 ΚΥΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να 

απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής στο εξής τηλέφωνο :
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών: 
210 - 772 2023. 

•Η Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περι-
βάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών, που εδρεύει στο Αγρίνιο, 
ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για μία (1) θέση 
καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο:
«Δίκτυα Υπολογιστών & Τεχνολογίες Διαδικτύου».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 
αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
«ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.
gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-03-2015 έως 
και 05-05-2015.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/
ΩΦΛΟ469Β7Θ-ΛΒ8/document. 

Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών 
Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε E «Enhanced 
Coal Exploitation through UCG Implementation in 
European Lignite Mines (COAL2GAS)» [Κωδικός θέσης: 
210Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενο Aνάλυση και 
χαρακτηρισμός στερεών καυσίμων (Διάρκεια: 8 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 2-4-2015.
Πληροφορίες: κ. Α. Διάφα, Τηλ.: 211 1069533, 
Fax:  211 1069501.

ΕΜΠ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Θέσεις καθηγητών

ΙΔΕΠ

Χημικός μηχανικός με σύμβαση έργου

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 7/27-2-
2015 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπό-
ψη την αριθμ. Φ.122.5/48/179398/
Ζ2/6-11-2014 Υπουργική Απόφαση, 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 
407/80 και του άρθρου 80 παρ. 6 του 
Ν. 4009/11 όπως ισχύουν, και την 
αριθμ. 2905/19-2-2015 συνεδρίαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, 
αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτι-
κού προσωπικού (τρία άτομα) με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, για τη 
διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων 
στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης: 
1. Μία θέση στη βαθμίδα του αναπλη-
ρωτή καθηγητή με γνωστικό αντι-
κείμενο «Πολεοδομικός και αστικός 
σχεδιασμός» για τη διδασκαλία του 
μαθήματος του 2ου εξαμήνου «ΣΕ2-1 
Εισαγωγή στον αστικό σχεδιασμό: 
μεθοδολογία, ανάλυση, απεικονίσεις». 
2. Μία θέση στη βαθμίδα του αναπλη-
ρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικεί-
μενο «Δημόσια οικονομική» για τη 
διδασκαλία του μαθήματος του 4ου 

εξαμήνου «Θ4-2 Δημόσια οικονομική 
και πολιτική».
3. Μία θέση στη βαθμίδα του επίκου-
ρου καθηγητή με γνωστικό αντικεί-
μενο «Πολεοδομικός και αστικός 
σχεδιασμός» για τη διδασκαλία του 
μαθήματος του 4ου εξαμήνου «ΣΕ4-1 
Από τον πολεοδομικό στον αστικό 
σχεδιασμό».
Καταληκτική ημερομηνία: 28-3-2015.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμ-
ματείας του Τμήματος Μηχανικών 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης: 
2310 99 4179.

ΑΠΘ

Διδάσκοντες στο Τμήμα Μηχανικών  
Χωροταξίας και Ανάπτυξης
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