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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

ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ατόμων για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
της, ανακοίνωσε η  ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει 
στο νομό Αττικής, στους οποίους περιλαμβά-
νονται και 11 διπλωματούχοι μηχανικοί.
Οι ειδικότητες των μηχανικών που θα προσλη-
φθούν για 8 μήνες είναι οι εξής: 6 ΠΕ Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών, 2 ΠΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών, 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, 
1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών και 1 ΠΕ Μηχανι-
κών, Αναλυτών – Προγραμματιστών.
Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.admie.gr/
anakoinoseisdiagonismoi/diagonismoi-
proslipseon/diagonismos-proslipseon/
article/1804/. 

Έντεκα μηχανικοί με οκτάμηνες συμβάσεις

ΙΕΤΕΘ

Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας 
Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης 
του έργου «NANOTRIM- Εργαλείο συνεχούς 
μεταβολής του μεγέθους των τρανζίστορ για τη 
βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
νανοκλίμακας (Continuous Transistor Sizing 
Toolset for nanoscale IC optimization)», προ-
σκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, ως εξής:
Ένας  Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας 
Μηχανικού Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών και Δι-
κτύων με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
λογισμικού για ολοκληρωμένα κυκλώματα. 
Σχεδιασμός και έλεγχος κυκλωμάτων αναφοράς 
(Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδικός 
θέσης: 207).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινω-
νιών και Δικτύων, με αντικείμενο Σχεδιασμός 
και ανάπτυξη λογισμικού. Τηλεπικοινωνιακά κυ-
κλώματα αναφοράς (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: 
Βόλος, Κωδικός θέσης: 208).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης  ειδικότητας 
Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύ-
ων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών, με αντικείμενο Σχεδιασμός 
και ανάπτυξη λογισμικού. Ανάπτυξη και έλεγχος 
κυκλωμάτων αναφοράς (Διάρκεια: 2 μήνες, 
Τόπος: Βόλος, Κωδικός θέσης: 210).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης  ειδικότητας 
Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύ-
ων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-

κών Υπολογιστών, με αντικείμενο Σχεδιασμός 
και ανάπτυξη λογισμικού για ολοκληρωμένα 
κυκλώματα (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, 
Κωδικός θέσης: 209).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης  ειδικότητας 
Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύ-
ων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών, με αντικείμενο Σχεδιασμός 
και ανάπτυξη λογισμικού για ολοκληρωμένα 
κυκλώματα (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, 
Κωδικός θέσης: 213).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης  ειδικότητας 
Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, με αντικείμενο Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη λογισμικού με έμφαση στο σχεδιασμό 
VLSI (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδι-
κός θέσης: 212).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης  ειδικότητας 
Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, με αντικείμενο Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη λογισμικού με έμφαση στο σχεδιασμό 
VLSI (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδι-
κός θέσης: 211).
Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2015.
Πληροφορίες: κα Όλγα Χατζηδήμου,  
Τηλ.:   24210-96744,  
e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr. 
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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
•Η ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ ζητά: Μηχανολόγο ΑΕΙ/
ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση Αγγλικών-Ιταλικών στη 
Λάρισα. Κατάθεση βιογραφικών στο Emailinfo@
lariplast.gr ή στο Fax 2410-661.186 2793.

•ΖΗΤούνΤΑΙ: 1) Πολιτικός Μηχανικός από Tε-
χνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 
2310 254437,Στείλτε Βιογραφικό: email:  
tech.grafeio@gmail.com. 2) Ηλεκτρολό-
γος ή Μηχανολόγος Μηχανι-
κός από Τεχνικό Γραφείο για 
εσωτερικός συνεργάτης.  Τηλ. 
: 2310 254437, Στείλτε Βιο-
γραφικό: email: tech.grafeio@
gmail.com

•ύΠΑΛΛΗΛοΣ μηχανογρά-
φησης ζητείται για διαχείριση 
βάσεων δεδομένων & ανάπτυ-
ξη εφαρμογών. Απαραίτητα 
Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
μηχανικού πληροφορικής, 
SQL, Java, εμπειρία σε ανάλο-
γη θέση. Βιογραφικά στο hr@
clipnews.gr

•νΑύΤΙΛΙΑΚΗ εταιρεία δια-
χειρίστρια πλοίων με έδρα 
τη Γλυφάδα ζητεί για άμεση 
πρόσληψη Μηχανολόγο/
Μηχανικό με προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση ή Μηχανικό Α’ με 
θαλάσσια προϋπηρεσία σε Tankers, με άριστη 
γνώση αγγλικών και MS Office για τη θέση του 
Technical Superintendent. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία 2-3 ετών γραφείου. Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικό στο shipco-hr@hotmail.com. 

•ΕΞ.ύ.Π.Π. Βορείου Ελλάδος αναζητά Τεχνικούς 
Ασφαλείας Μηχανολόγους Μηχανικούς και 
Χημικούς Μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
τουλάχιστον τριετή εμπειρία κάτοχους σεμιναρίου 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. exyppthessaloniki@gmail.com Τηλ: 
698 4636530.

•ΠοΛΙΤΙΚοΣ Μηχανικός με τουλάχιστον 7ετή 
εμπειρία με εμπειρία στις προμετρήσεις επιμετρή-
σεις και με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη για στελέχωση του τεχνικού τμήματος 
Απασχόληση στα γραφεία της εταιρίας και σε 
εργοτάξιο Βιογραφικά στο info@diastasicon.gr.

•ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος - μηχανικός γνώστης 
τρισδιάστατου σχεδιασμού και αγγλικής γλώσ-
σας στη Λάρισα. Αποστολή βιογραφικών: sales@
inoxdesign-gr.com

•ΖΗΤούνΤΑΙ φοιτητές (αρχιτέκτονες, πολιτικοί 
μηχανικοί) για πρακτική άσκηση από τεχνική εται-

ρεία και τεχνικά γραφεία. Επιθυμητή η γνώση Αγ-
γλικών και Autocad. Αποστολή βιογραφικών στα 
email: Konstantinos@karantinos.com(link sends 
e-mail) ,construction@karantinos.com(link sends 
e-mail) . ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε., 2103222262, 
6937267217.

•ΘΕΣΗ πρακτικής άσκησης σε αρχιτε-
κτονικό γραφείο. Ζητείται αρχιτέκτων 

μηχανικός, χωρίς προϋπηρεσία, 
για εκπόνηση πρακτικής άσκησης, 
ημιαπασχόληση, στο Δ. Διονύσου. 

Αρμοδιότητες εντός & εκτός γρα-
φείου. Κάτοχος μεταφορικού μέσου. 
Εγγραφή ΤΣΜΕΔΕ όχι απαραίτητη. 

Autocad 2d-3d και Photoshop. Βι-
ογραφικό και αντίγραφο πτυχίου 

στοarxitektonos@gmail.com

•Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχεδιασμού 
και ανάπτυξης τεχνολογιών 

πληροφορίας «COMMA» στο 
Χαλάνδρι Αττικής, αναζητά: 
Μηχανικό Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληρο-
φορικής. Προσόντα υπο-

ψηφίου: - Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
αντίστοιχης κατεύθυνσης- Καλή 

γνώση Αγγλικών - Προηγού-
μενη εμπειρία στο αντικείμενο 

επιθυμητή - Ηλικίας άνω των 25 
ετών - Ενεργή κάρτα ανεργίας. Η πρόσληψη θα 
γίνει μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες: http://www.comma-abc.com/
home. Για αποστολή βιογραφικού: info@comma-
abc.com.

•ΒΙομΗχΑνΙΚΗ και εμπορική εταιρεία με 
έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας επιθυμεί να προ-
σλάβει για μόνιμη απασχόληση Χημικό Μηχα-
νικό για να αναλάβει τη θέση του προϊστάμενου 
ποιοτικού ελέγχου παραγωγής. Περισσότερες 
Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: http://www.
careerbuilder.eu/. 

•Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ LINK Technologies A.E. με κύριο 
αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
στο χώρο της Τηλεματικής και Συγκοινωνιών, 
αναζητά Πτυχιούχους Μηχανικούς Πληροφορι-
κής. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. 
Πηγή: http://www.skywalker.gr/. 

•ΕΛΛΗνΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ηγέτιδα στον κλάδο της 
πλαστικής συσκευασίας, ενδιαφέρεται να προ-
σλάβει Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό 
για το τμήμα παραγωγής στο εργοστάσιο με έδρα 
την Μάνδρα Αττικής.  
Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. 
Πηγή: http://www.skywalker.gr/. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για Μηχανικούς 
με συμβάσεις έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της 
Υποστήριξης των Ασθενών με Νόσο Alzheimer και των 
Περιθαλπόντων τους (Augmentation of the Support of 
Patients suffering from Alzheimer’s Disease and their 
caregivers-ASPAD», που συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) 
και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣ-
ΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), με επιστημονικά υπεύθυ-
νη την κα Κώστα-Τσολάκη Μαγδαληνή, καθηγήτρια της 
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ  προτίθεται να αναθέσει σε ένα 
(1) άτομο  για διάστημα έως τις 27/09/2015 (ημερομηνία 
λήξης του έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου 
μέχρι τη λήξη αυτής και με  ανώτατο συνολικό προϋπο-
λογισθέν ποσό 2.986 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένας Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφο-
ρικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 4-5-2015.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι 
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνι-
κά στο 2310992356 τηλέφωνο ή στο 6942-918933.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Χημικοί και 
ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό περιβάλλον» που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας « «Ελλάδα-Βουλ-
γαρία 2007-2013», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. 
Δημοσθένη Σαρηγιάννη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) 
άτομα για διάστημα έως 31/08/2015 (ημερομηνία λήξης 
του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του 
έργου μέχρι τη λήξη αυτής  και με ανώτατο συνολικό προ-
ϋπολογισθέν ποσό 37.800 € (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
1.Ένας Χημικός Μηχανικός κάτοχος Διδακτορικού 
διπλώματος.
2. Ένας έμπειρος ερευνητής - Περιβαλλοντολόγος 
κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος.
Καταληκτική ημερομηνία: 4-5-2015.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι 
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνι-
κά στο 2310- 994562. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποί-
ησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης 
Φοιτητών και νέων Αποφοίτων ΕΜΠ», με Κ.Α.68/110401 

και Ιδρυματική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθ. ΕΜΠ Ν. Κου-
λουμπή, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει 
συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την 
παροχή έργου σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
Ένα (1) Άτομο, μερικής απασχόλησης με δίπλωμα 
μηχανικού για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της 
παραπάνω Πράξης που αφορούν στην Πιλοτική εφαρμο-
γή του μηχανισμού παρακολούθησης - «Παρατηρητήριο 
των Αποφοίτων του ΕΜΠ και της αγοράς εργασίας των 
μηχανικών και της ΣΕΜΦΕ».
Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέ-
πει να απευθύνονται στην κ. Ε. Πασπαλιάρη, τηλ. 
210- 7721089, ώρες 09:00 – 13:30 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση career.@central.ntua.gr. 
•Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο 
πλαίσιο του έργου: «Cross border electronic exchange for 
the tourism business accommodation units: information 
services to match offer and demand», προσκαλεί τους εν-
διαφερομένους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Πληροφορικής
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα Πληροφορικής
- Γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Γνώση Ιταλικής γλώσσας
Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://rc.ionio.gr/

•ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της 
αρ.415/30.03.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου 
«In situ Raman spectroscopy of CeO2 - based materials», 
που χρηματοδοτείται από  την εταιρία MEL Chemicals 
(UK), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Σογομών Μπογο-
σιάν, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μία (1) 
υποτροφία χρονικής διάρκειας 36 μηνών με δυνατότητα 
ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του 
Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι: (α) 
απόφοιτοι των Τμημάτων Χημείας ή Χημικών Μηχανικών 
και (β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών 
(εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδα-
κτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμε-
νο «Φασματοσκοπική Μελέτη Καταλυτικών Συστημάτων».
Καταληκτική ημερομηνία: 4-5-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με 
το Εργαστήριο Φυσικοχημείας Δομής και Δυναμικής 
Αμόρφων Υλικών και Ρευστών, του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 
2610-969557, ή στο e-mail: bogosian@chemeng.upatras.
gr (κος Σ. Μπογοσιάν).



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

ΕΛΣΤΑΤ
Στο 25,7% η ανεργία τον Ιανουάριο
Στο 25,7% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργί-
ας στη χώρα τον Ιανουάριο του 2015, μειωμένο από 
το 27,2% του αντίστοιχου μήνα πέρυσι και από το 
25,9% του Δεκεμβρίου 2014.  Ο αριθμός των ανέργων 
διαμορφώθηκε σε 1.220.828 άτομα, με έναν στους δύο 
στην ηλικιακή ομάδα των 15- 24 ετών να είναι άνεργοι. 
Παράλληλα, η ανεργία αυξήθηκε σε δύο περιφέρειες 
της επικράτειας.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 
87.228 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2014 
(-6,7%) και κατά 13.435 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμ-
βριο του 2014 (-1,1%).
Το σύνολο των απασχολούμενων εκτιμάται ότι ανήλθε 
σε 3.534.594 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν 
κατά 36.781 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2014 
(+1,1%) και κατά 2.306 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμ-
βριο του 2014 (+0,1%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν 
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 
2.824 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2014 
(-0,1%) και αυξήθηκαν κατά 6.593 άτομα σε σχέση με 
τον Δεκέμβριο του 2014 (+0,2%).
Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες (29,6% τον Ιανου-
άριο 2015 από 30,9% τον Ιανουάριο 2014) παραμένει 
σημαντικά υψηλότερο από αυτό στους άνδρες (22,5% 
από 24,4%).
Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατη-
ρείται στις ομάδες 15- 24 ετών (50,1% τον Ιανουάριο 
2015 από 57,1% τον Ιανουάριο 2014) και 25- 34 ετών 
(34,1% από 35,7%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 35- 44 ετών 
(αμετάβλητο στο 23,3%), 45- 54 ετών (20,3% από 21%), 
55- 64 ετών (16,9% από 17,9%) και 65- 74 ετών (12,4% 
από 15,3%).
Αναφορικά με τις περιφέρειες, στις τρεις πρώτες 
θέσεις βρίσκονται, η Αττική (26,9% τον Ιανουάριο 
2015 από 27,9% τον Ιανουάριο 2014), η Πελοπόννη-
σος - Δυτική Ελλάδα - Ιόνιοι Νήσοι (26,6% από 26,4%) 
και η Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα (26,4% από 26,1%). 
Ακολουθούν, η Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία (26,2% 
από 27,9%), η Μακεδονία - Θράκη (25,8% από 28,3%), 
η Κρήτη (23,6% από 24,3%) και το Αιγαίο (16,6% από 
24,3%).

Θέσεις εργασίας σε ειδικευμένους 
επιστήμονες προσφέρει η εταιρεία 
ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ με έδρα στα Ιωάννινα, η 
οποία δραστηριοποιείται στον τομέα 
της αυτοκινητοβιομηχανίας και της 
αεροδιαστημικής, με έμφαση στην 
ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και 
προϊόντων.

Αναλυτικά, η εταιρεία ζητά να 
εντάξει στο δυναμικό της το εξής 
προσωπικό: Μηχανικοί Λογισμικού 
2 (κωδικός θέσης: 1508), MATLAB 
Developers 2 (1506), Μηχανικοί 
CAD2 (1504),μηχανικοί Multi Body 
Analysis 2 (1505), NET Developers 
2 (1510), Java Developers 2 (1509).
 
Οι θέσεις, γενικότερα, αφορούν 
μηχανολόγους, αεροναυπηγούς, 
πολιτικούς μηχανικούς ή ηλεκτρο-
λόγους μηχανικούς, οι οποίοι διαθέ-
τουν και εμπειρία ή γνώση σχετική με 
το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.
Χαρακτηριστικά, από τους μηχανικούς 
λογισμικού απαιτούνται μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στην Πληροφορική, άριστη 
γνώση γλωσσών προγραμματισμού 
(Java. J2EE, C/C++), εμπειρία σε web 
development και στη σχεδίαση βάσε-
ων δεδομένων.

Ως επιπλέον χαρακτηριστικά για ορι-
σμένες θέσεις είναι η άριστη γνώση 
αγγλικών. Οι άριστες επικοινωνιακές 
δεξιότητες και το ενδιαφέρον για 
διεπιστημονική συνεργασία θα εκτιμη-
θούν από όλους τους υποψηφίους.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών, προοπτικές εξέλι-
ξης, συνεχή εκπαίδευση, καθώς και 
σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θέσεις είναι 
διαθέσιμες στα Ιωάννινα αλλά και σε 
διάφορες πόλεις της Γερμανίας.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα 
πρέπει να συνοδεύονται από συστα-
τική επιστολή - και τα δύο γραμμένα 
στα αγγλικά απαραίτητα- και από τον 
κωδικό θέσης.
Η αποστολή των σημειωμάτων γίνεται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@
nikitec.gr Διεύθυνση εταιρείας: Εθνι-
κής Αντίστασης 205.45500 Κατσικάς, 
Ιωάννινα. Φαξ: 2651085240.
 
Για περισσότερες πληροφορίες τη-
λεφωνείτε στο 2651085240. διαφορε-
τικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
εταιρείας www.nikitec.gr

ΝΙΚΗ ΜΕΠΕ

Θέσεις για μηχανικούς
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

σκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός 
H/Y, ή Πληροφορική, με αντικείμενο Διαχείριση 
και επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων (Διάρ-
κεια: 7 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 4-5-2015.
Πληροφορίες: κα. Φωτεινή Κοπάνη, Τηλ.: 2310 
498472, Fax: 2310 498270.

•Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας 
& Δικτύων Μεταφορών – ΙΜΕΤ, στα πλαί-
σια υλοποίησης του Έργου “Prosperity4All 
(«Ecosystem infrastructure for smart and 
personalized inclusion and PROSPERITY for 
ALL stakeholders»)” [Κωδικός θέσης: 19/2015] 
, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέ-
τουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν 
αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με αντι-
κείμενο Υποστήριξη ψηφιακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας μέσω της καταγραφής και συγκέ-
ντρωσης  παραχθέντος ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού και υποστήριξη για  τη διεξαγωγή των 
πιλοτικών δοκιμών  στα πλαίσια του Ευρωπαϊ-
κού έργου Prosperity4All (Διάρκεια: 7 μήνες με 
δυνατότητα ανανέωσης ως το τέλος του έργου, 
Τόπος: Μαρούσι).
Καταληκτική ημερομηνία: 4-5-2015.
Πληροφορίες: Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, 
Αιγιαλείας 52 (3ος όροφος), Τ.Κ. 151 25, Μα-
ρούσι, Αθήνα, υπόψη: κας Βιτζηλαίου Καλλιόπη,  
Τηλ.: +30 211 1069 551

•Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών 
(ΙΝΕΒ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Διε-
πιστημονική Συνεργασία στην Περιοχή “Ενέργεια 
και Περιβάλλον” για την Στρατηγική Ανάπτυξη, 
Διατήρηση της Αριστείας και Βελτίωση της Αντα-
γωνιστικότητας του ΕΚΕΤΑ, μέσω της αξιοποίη-
σης ερευνητικών αποτελεσμάτων» - «ΚΡΗΠΙΣ» 
[Κωδικός θέσης: 1346], προσκαλεί τους ενδι-
αφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας 
Χημικού Μηχανικού, με αντικείμενο Μαθημα-
τική προτυποποίηση και βελτιστοποίηση συστη-
μάτων μείωσης αποτυπώματος CO2 σε θερμο-
φυσικές παραγωγικές διεργασίες, Συγγραφή 
τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης των αποτελε-
σμάτων, συμμετοχή στη συγγραφή δημοσιεύσε-
ων και ανακοινώσεων σε συνέδρια (Διάρκεια: 6 
μήνες, Τόπος: Θέρμη).
Καταληκτική ημερομηνία: 7-5-2015.
Πληροφορίες: κα Κοπάνη Φωτεινή, Τηλ.: 2310 
498272, e-mail: kopani@certh.gr.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα 
πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «RAMCIP:Robotic 
Assistant for MCI Patients at home»» [Κωδικός 
θέσης: ΙΠΤΗΛ-427], προσκαλεί τους ενδιαφερό-
μενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανι-
κός Η/Υ, με αντικείμενο Υποστήριξη ανάπτυξης 
προηγμένων μεθόδων ασφαλούς λαβής και 
χειρισμού αντικειμένων από πολυδάκτυλο χέρι 
(Διάρκεια: 6 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2015.
Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ, Τηλ.: 
2311257701, e-mail: kalm@iti.gr. 

•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, 
στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «SARAFun: 
Smart Assembly Robots with Advanced 
Functionalities»[Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-428] , 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέ-
τουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν 
αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχα-
νικός Η/Υ, με αντικείμενο Ανάπτυξη και υλο-
ποίηση προηγμένων μεθόδων ελέγχου  ρομπότ 
συναρμολόγησης με δύο βραχίονες (Διάρκεια: 6 
μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2015.
Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ, Τηλ.: 
2311257701, e-mail: kalm@iti.gr.

•Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας 
Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης 
του έργου «ΉΦΑΙΣΤΟΣ – Ευφυή Ενεργειακά Συ-
στήματα Νέας Γενιάς» - «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» [Κωδικός 
θέσης: 214], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υπο-
βάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά, ως εξής:
Δύο Επιστημονικοί Συνεργάτες  – Υποψήφιοι 
Διδάκτορες ειδικότητας Μηχανικού
Λογισμικού ή Μηχανικού Η/Υ, με αντικείμενο 
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μοντέ-
λων ευφυούς ενέργειας με συμμετοχή στις ενό-
τητες εργασίας 2,3,4, και 5 (Διάρκεια: 5 μήνες, 
Τόπος Βόλος).
Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2015.
Πληροφορίες: κα Όλγα Χατζηδήμου, Τηλ.:    
24210-96744,  
e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr. 

•Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστη-
μών (ΙΝΕΒ), στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π 
«An analytics framework for integrated and 
personalized healthcare services in Europe 
- AEGLE» [Κωδικός θέσης: ΙΝΕΒ-15-13], προ-

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
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Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους 
μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες 
και όχι μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:
οΛΛΑνΔΙΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό ως τεχνικό διευ-
θυντή έργου ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της η 
εταιρεία Siemens στη Χάγη. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται 
να έχουν μεταπτυχιακό αντίστοιχο της ειδικότητας, επαγ-
γελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση καθώς και άριστη 
γνώση της ολλανδικής. Βιογραφικά: http://sie.ag/1NOyCjT.
οΛΛΑνΔΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό πρόκειται 
να εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία Jurczik 
DeBlauw στο Πάπεντρεχτ. Οι ενδιαφερόμε-
νοι αναμένεται να έχουν πτυχίο, μετα-
πτυχιακό ή διδακτορικό αντίστοιχο της 
ειδικότητας, αποδεδειγμένη επαγγελ-
ματική εμπειρία σε τεχνικό περιβάλλον 
καθώς και άριστη γνώση της ολλαν-
δικής και της αγγλικής. Βιογραφικά 
αποστέλλονται μέσω του http://bit.
ly/1yxAiHI.
οΛΛΑνΔΙΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό 
ενδιαφέρεται να προσλάβει η εταιρεία 
Van Oord στο Ρότερνταμ. Οι ενδιαφερό-
μενοι θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό αντίστοιχο της ειδικότητας, γνώση 
υδροδυναμικής, γνώση μεθόδων υπολογισμών κα-
θώς και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλ-
λονται μέσω του http://bit.ly/1b5Erbm.
οΛΛΑνΔΙΑ: Έναν χημικό μηχανικό ως process engineer 
πρόκειται να προσλάβει η εταιρεία Bluewater στο Χόφ-
ντορπ. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν πτυχίο 
αντίστοιχο της ειδικότητας, τουλάχιστον οκταετή επαγγελ-
ματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση χρήσης 
συναφών της ειδικότητας λογισμικών. Βιογραφικά http://
bit.ly/1HapSPx.
ΓΕΡμΑνΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό πρόκειται να 
εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία  Air Liquide στη Φραν-
κφούρτη. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν πτυχίο 
αντίστοιχο της ειδικότητας, έως δεκαπενταετή επαγγελμα-
τική εμπειρία στον τομέα του πετρελαίου, γνώση πυροπρο-
στασίας και σχεδίου HVAC καθώς και άριστη γνώση της 
αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του http://bit.
ly/1OGfscQ.
ΑύΣΤΡΙΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό πρόκειται να προσλάβει 
η κατασκευαστική εταιρεία Ingenieurburo Dipl. Ing. Jozsef 
B. Kiss στο Ρόιτε. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό ως πολιτικοί μηχανικοί, επαγγελμα-
τική εμπειρία και άριστη γνώση της γερμανικής. Οι μηνιαίες 
απολαβές ορίζονται στα 2.400 ευρώ. Βιογραφικά: sfu.
reutte@ams.at.
ΒΡΕΤΑνΙΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό πρόκειται να 
εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία TRW Automotive 
Electronics στο Σόλιχαλ του Μπέρμιγχαμ. Οι ενδιαφερό-
μενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, 
πενταετή επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο του ηλεκτρο-
νικού σχεδιασμού και εμπειρία στις διαδικασίες ανάλυσης 
ασφάλειας. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του http://bit.
ly/1JPiJ6Y.
ΒΡΕΤΑνΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό πρόκειται να προ-
σλάβει η εταιρεία Oxford Instruments στο Μπακιγχαμσάιρ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της 
ειδικότητας, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στα 
συστήματα 3D CAD  και στην κατανόηση της θερμοδυναμι-
κής και των μεθόδων μεταφοράς θερμότητας. Βιογραφικά 
αποστέλλονται μέσω του http://bit.ly/1b9snpP.
ΚύΠΡοΣ: Έναν πολιτικό μηχανικό ως εργοδηγό έργου θα 
προσλάβει στο δυναμικό της η εταιρεία Piperaris Security 
Protection στη Λεμεσό. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν 
πτυχίο πολιτικού μηχανικού, άριστη γνώση της αγγλικής και 

της ελληνικής, άριστη γνώση AUTOCAD, καθώς 
και διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 

Βιογραφικά υποβάλλονται από τους 
υποψήφιους που διεκδικούν τη συγκε-

κριμένη θέση μέσω του http://bit.
ly/1GSoMt7.
ΙΤΑΛΙΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχα-
νικό ενδιαφέρεται να προσλάβει η 
εταιρεία Bombardier στην Βάντο 
Λίγκουρε. Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο 

της ειδικότητας, γνώση ηλεκτρομη-
χανικών συστημάτων, διετή επαγγελ-

ματική εμπειρία σε συστήματα R&Dκαι 
άριστη γνώση της αγγλικής και της 

ιταλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: 
http://bit.ly/1JPmDgb.

ΙΤΑΛΙΑ: Έναν ναυπηγό ή μηχανολόγο μηχανικό 
θα προσλάβει η εταιρεία General Electric στο Τορίνο. Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό σε έναν από 
τους κλάδους μηχανικής, τουλάχιστον διετή επαγγελματι-
κή εμπειρία στον μηχανολόγο σχεδιασμό, εμπειρία με τα 
εργαλεία του CAD καθώς και άριστη γνώση της ιταλικής και 
της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του http://
bit.ly/1yyMWWJ.
ΕΛΒΕΤΙΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα εντάξει στο 
δυναμικό της η εταιρεία Bombardier στη Βιλνέβ. Οι ενδια-
φερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικό-
τητας, τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στη 
διενέργεια ελέγχων οχημάτων για τις μεταφορές, άριστη 
γνώση χρήσης των προγραμμάτων DOORS, Microsoft 
Project και MS Excel, καθώς και άριστη γνώση της αγ-
γλικής και της γερμανικής, με τη γνώση της γαλλικής να 
συνεκτιμάται. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του http://
bit.ly/1b9xYMK.
ΕΛΒΕΤΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να 
εντάξει στο δυναμικό της η Sauber F1 στην πόλη Χίνβιλ. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της 
ειδικότητας, επαγγελματική εμπειρία στη Φόρμουλα 1, 
γνώση δυναμικής οχημάτων, γνώση χρήσης των λογισμικών 
ADAMS ή Simpack, καθώς και γνώσεις Matlab. Βιογραφικά 
αποστέλλονται μέσω του http://bit.ly/1GSD655.
ΕΛΒΕΤΙΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό ως υπεύθυνο έργου 
πρόκειται να προσλάβει κατασκευαστική εταιρεία στη Ζυρί-
χη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο 
της ειδικότητας, επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση, εμπειρία στην ανέγερση κτηρίων και άριστη γνώση 
της γερμανικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο jobs@
opus-personal.ch.
ΙΡΛΑνΔΙΑ: Έναν μηχανικό υπολογιστών ενδιαφέρεται να 
εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία Inter στο Λέιξλιπ. Οι 

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων

Συνέχεια στη σελ.7
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Λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλου-
θη αγγελία με την οποία ζητούνται μη-
χανικοί για εργασία στη Μ. Βρετανία:

CIVIL ENGINEERING  
OPPORTUNITIES 
Highways, Roads, Bridges and 
Infrastructure
UNITED KINGDOM

Following a very successful campaign 
last month to recruit several Greek 
Engineers, PRS is once again 

returning to Athens to offer more 
opportunities for engineering 
candidates with experience in 
Highways, Roads and Bridges.
Opportunities exist in most disciplines 
and UK locations both on site and in 
office support based appointments. 
The British Government is investing 
15 billion euros over the next decade 
to improve and build new roads and 
highways throughout the UK. We 
are looking for civil engineers from 
site level to Project Director who 

can assist us with these demands 
and grow their careers here in Great 
Britain with their families. So far 
in 2015 we have employed over 
40 Greek engineers in various UK 
highways Projects and are looking to 
continue this.
Fluent written and spoken English is 
essential.  All candidates must be in 
possession of an EU passport .Please 
e mail your career history in English 
to Alex Knowles at enquiries@prs-
executivesearch.co.uk. 

Μηχανικοί στη Βρετανία

Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ι.ΜΕΤ. – ΕΚΕΤΑ) καλούν 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για 
την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Σχε-
διασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μετα-
φορών». Το ΔΠΜΣ διοικείται από Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή (ΕΔΕ), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
συνεργαζόμενων Φορέων. 
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΔΠΜΣ οδηγούν στη λήψη 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από 
επιτυχή ολοκλήρωση πλήρους ετήσιου κύκλου σπουδών 
και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.
Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διακρίνονται σε Υποχρεωτικά 
Μαθήματα Κορμού και σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 
Μαθήματα. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρα-
κολούθηση και επιτυχής εξέταση στα οκτώ Υποχρεωτικά 
Μαθήματα Κορμού και σε τρία κατ’ επιλογήν μαθήματα 
(από κατάλογο πέντε μαθημάτων). Τα μαθήματα κατανέ-
μονται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, και στη συνέχεια στη 
διάρκεια των θερινών μηνών εκπονείται η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες καθορίζεται 
από τον Εσωτερικό Κανονισμό και δίνεται στον Οδηγό 
Σπουδών του Προγράμματος, που είναι διαθέσιμος από 

την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: http://
pgtransport.civil.auth.gr/ 
Στο ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση 
Συστημάτων Μεταφορών» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι 
διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών της 
χώρας ή ισοτίμων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. 
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, 
Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» ορί-
ζεται σε (22) είκοσι δύο κατ’ ανώτατο όριο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν διεξοδικά 
για τη φυσιογνωμία, τη φιλοσοφία, τους στόχους, το αντι-
κείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΔΠΜΣ του Α.Π.Θ. 
«Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων 
Μεταφορών», καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμμα των 
μαθημάτων και τις απαιτήσεις του, στη διεύθυνση http://
pgtransport.civil.auth.gr/ και να υποβάλουν τις αιτήσεις 
τους από 20/4/2015 έως και 18/5/2015 στη: Γραμματεία 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Κτίριο 10 Επεκτάσεων 
Πολιτικών Μηχανικών (κα. Φ. Βελδεμίρη) Πανεπιστημιού-
πολη Α.Π.Θ. 54 124 Θεσσαλονίκη
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών κα. Φ. Βελδεμίρη τηλ. 2310-995698 και τη 
Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος κ. Κ. 
Ροδίτου τηλ: 2310 995580,  pgtransport@hermes.civil.
auth.gr. 

«Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση  
Συστημάτων Μεταφορών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΠΘ

ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της 
ειδικότητας, δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο 
περιβάλλον, εμπειρία στην αρχιτεκτονική ή και τον σχεδι-
ασμό πλατφόρμας και άριστες επικοινωνιακές και οργα-
νωτικές ικανότητες. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του 
http://bit.ly/1y5gl5m.
ΑΙΓύΠΤοΣ: Έναν υπεύθυνο εταιρικής ανάπτυξης πρόκει-

ται να εντάξει στο δυναμικό της η κατασκευαστική εταιρεία 
Archirodon Construction. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
έχουν πτυχίο μηχανικού, δεκαετή επαγγελματική εμπει-
ρία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά αποκτηθείσα σε ανάλογο 
περιβάλλον, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ 
καλή γνώση της γαλλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω 
του http://bit.ly/1FRF000.

Συνέχεια από τη σελ. 6
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Tο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ αποφάσισε την προκήρυξη 
για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη 
λήψη διδακτορικού διπλώματος (Π.M.Σ.-Δ.Δ.) (Y.A. αριθμ. B7/423/3-10-
00 ΦEK 1317/31-10-00 τ.B’, ν. 3685/08), είκοσι επτά (27) Υποψηφίων 
Διδακτόρων, στους τέσσερις Tομείς του Τμήματος:
1. Tομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
2. Tομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
3. Tομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
4. Tομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων 
και Ανάπτυξης.
Στο Π.M.Σ.-Δ.Δ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μπορούν να εισα-
χθούν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος 

ειδίκευσης που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί A.E.I. καθώς και πτυχιού-
χοι άλλων Πανεπιστημιακών Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής και αλ-
λοδαπής (4ετούς ή 5ετούς φοίτησης) υπό την προϋπόθεση συνάφειας 
του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών τους 
σπουδών με την επιστημονική - ερευνητική περιοχή του Π.M.Σ.-Δ.Δ. του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης, μετά από αιτιολογημένη από-
φαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μπορούν να εισαχθούν ως υποψήφιοι διδάκτορες 
απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών, οι οποίοι 
έχουν διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας 
θέσης. Καταληκτική ημερομηνία: 18-5-2015.
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του Τμήματος (Τηλέφωνο 2310-995698).

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλεί τους ενδι-
αφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο 
«Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών ΄Εργων» για το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016. (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., αρ. συνεδρίασης 7/31-3-15)
Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, ο οποίος 

περιλαμβάνει την παρακολούθηση  μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά 
τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 
τις 20 Απριλίου μέχρι τις 18 Μαΐου 2015  στη Γραμματεία του ΤΠΜ του 
ΑΠΘ:
Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΤΠΜ του 
ΑΠΘ (τηλ. 2310 – 995698)  και ώρες 11-13. 

ΑΠΘ

Μεταπτυχιακά στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΠΘ

Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών ΄Εργων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΠΘ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότη-
τα για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικεί-
μενο «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών 
΄Εργων» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 
(απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., αρ. συνεδρίασης 7/31-3-
15) Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη 

λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, ο 
οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση  με-
ταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των 
δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Στο ΠΜΣ 
γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι πολιτικοί μηχα-
νικοί  (ή τελειόφοιτοι, εφόσον αποφοιτήσουν 
μέχρι τον Ιούλιο 2015) των πολυτεχνικών σχο-
λών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμων τμημάτων 

ΑΕΙ της αλλοδαπής. Ο μέγιστος αριθμός των 
εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο 
ΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι (20).  Οι ενδιαφερόμε-
νοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά 
τους από τις 20 Απριλίου μέχρι τις 18 Μαΐου 
2015 στη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ. 
Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη 
Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ (τηλ. 2310 – 
995698)  και από την  ιστοσελίδα ΤΠΜ: www.
civil.auth.gr ή  http://aste.civil.auth.gr. 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)  καλεί τους ενδι-
αφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο 
«Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016. (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., αρ. συνεδρίασης 7/31-3-15)
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από ετήσιο κύκλο 

σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση  μεταπτυχιακών 
μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς 
και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο μέγιστος αριθμός των εισα-
κτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30). 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 
τις  20 Απριλίου μέχρι τις 18 Μαΐου 2015  στη Γραμματεία του ΤΠΜ του 
ΑΠΘ. Πρόσθετες  πληροφορίες  παρέχονται  από  τη  Γραμματεία  του  
ΤΠΜ του  ΑΠΘ  (τηλ. 2310– 995698). 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΠΘ:  

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών ΄Εργων

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
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