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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις
έργου
ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων
ειδικοτήτων

Έως 18 μηχανικοί με συμβάσεις έργου
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο
υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»
(ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «Ανοικτά
Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και κωδικό ΟΠΣ 377198 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, ως εξής:
Ένας με Δίπλωμα ή Πτυχίο (ΠΕ/ΤΕ) Μηχανικού
Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία
Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Ένας με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
(ΠΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας.
Έξι με Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Ελληνικού
Πανεπιστημίου ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.
Ένας με Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος
Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχο τίτλο της

αλλοδαπής.
Δύο με Πτυχίο Μηχανικού (κατά προτίμηση
Πολιτικού ή Χημικού Μηχανικού).
Ένας με Πτυχίο Γεωπονίας ή Χημικού Μηχανικού.
Δύο με Πτυχίο σχολής Γεωπονικών Επιστημών
ή Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.
Ένας με πτυχίο ΑΕΙ.
Τρεις με Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
Καταληκτική ημερομηνία: 29-9-2014.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως
12:00π.μ. στα τηλέφωνα 24210-06366 και
24210-74966.
Ολόκληρη η προκήρυξη στο: http://ee.uth.gr/
index.php?option=com_remository&Itemid=145
&func=startdown&id=467.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Έντεκα μηχανικοί Η/Υ με συμβάσεις έργου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛ. 2

- 8 α γορά εργασίας

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

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «ΣΤΗΡΙΖΩ –
Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ» το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» ενδιαφέρεται να
καλύψει τις εξής θέσεις, που αφορούν κατόχους
πτυχίου πανεπιστημίου Μηχανικού Η/Υ:
Κ1 Συνεργάτης Επιστήμονας Πληροφορικής για
την Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων
του ΥΠΑΙΘ (αριθμός συμβάσεων έως 5).
Κ2 Συνεργάτης Έμπειρος Επιστήμονας Πληροφορικής για την Υποστήριξη Πληροφοριακών
Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ (αριθμός συμβάσεων
έως 2).
Κ3 Συνεργάτης Έμπειρος Επιστήμονας Πληροφορικής για την Υποστήριξη Πληροφοριακών
Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ (αριθμός συμβάσεων
έως 1).
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Κ4 Συνεργάτης Έμπειρος Επιστήμονας Πληροφορικής για την Υποστήριξη Πληροφοριακών
Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ (αριθμός συμβάσεων
έως 1).
Κ5 Συνεργάτης Έμπειρος Επιστήμονας Πληροφορικής για την Υποστήριξη Πληροφοριακών
Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ (αριθμός συμβάσεων
έως 1).
Κ6 Συνεργάτης Έμπειρος Επιστήμονας Πληροφορικής για την Υποστήριξη Πληροφοριακών
Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ (αριθμός συμβάσεων
έως 1).
Καταληκτική ημερομηνία: 27-09-2014.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cti.
gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές
διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.
Βασίλειο Βλαχόπουλο, e-mail: vlahop@cti.gr.
Σχετικός σύνδεσμος aitisi.cti.gr.
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ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
Από διάφορες ιδιωτικές
εταιρείες στην Ελλάδα
ζητούνται διπλωματούχοι
μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής:

•Από Μελετητικό Γραφείο Η/Μ, ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με ελάχιστη 5ετή μελετητική προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών.
Επιθυμητή η πρόσθετη εμπειρία στην επίβλεψη/
κατασκευή Η/Μ έργων. Έδρα: Αγία Παρασκευή,
Αθήνα. Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@
sychem.gr ή φαξ 2106084942 με κωδικό θέσης
YF-MS2.

•ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ -Μηχανικό ή
Μηχανικό Αυτοματισμού ζητάει
για πρόσληψη η «ΠΥΡΑΜΙΣ» στη
Θεσσαλονίκη ΔΕΙΤΕ: http://www.
mikresagelies.gr/?p=39758.

•Όμιλος μελέτης & κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων, ζητά Μηχανικό Αυτοματισμού/ Ηλεκτρολόγο
με 4ετή προϋπηρεσία σε
PLC, BMS, commissioning
εγκαταστάσεων, σχεδιασμό βιομηχανικών πινάκων,
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μηχανοστασίων, εργοταξιακή εμπειρία, υδραυλικά
δίκτυα. Ταξίδια, Άριστη γνώση
αγγλικών- Η/Υ. Έδρα: Αγ.
Παρασκευή. Βιογραφικά
στο jobs@sychem.gr, ή στο
φαξ: 2106084942, με κωδικό
SY-ERGO-1.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

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

•H εταιρεία AntyxSoft Συστήματα Πληροφορικής, με έδρα την
Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να
προσλάβει Προγραμματιστή
web εφαρμογών. Βασικές
γνώσεις: HTML, CSS,
Javascript. Επιθυμητές
γνώσεις: Bootstrap, C#,
SQL, Databases. Επικοινωνία: 2310 811 834,
Email info@antyxsoft.eu.

•Όμιλος μελέτης & κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων, ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με 4ετή
προϋπηρεσία σε συντονισμό και επίβλεψη Η/Μ
εγκαταστάσεων, εξοικείωση με αντλίες θερμότητας, εξοπλισμό κλιματισμού, υδραυλικών δικτύων. Ταξίδια, άριστα αγγλικά, Η/Υ, AutoCAD.
Έδρα: Αγ. Παρασκευή. Βιογραφικά στο jobs@
sychem.gr, ή στο φαξ 2106084942, κωδικός
SY-ERGO-2.
•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων στην
ΒΙΠΕ Σίνδου ζητά να προσλάβει Χημικό Μηχανικό για το τμήμα διασφάλισης ποιότητας. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιομηχανίες τροφίμων.
Αποστολή βιογραφικών στο Fax: 2310-795351
eleni.koukouli@elzymi.gr
•ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - αρχιτέκτονας ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα,
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

•ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ για γραμμικό σχέδιο ζητείται
από φροντιστήριο Μ.Ε. Τηλ.: 2310 349593, 6973010937.
•ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ μηχανικός με εργοταξιακή
εμπειρία, δίπλωμα οδήγησης και άριστη γνώση
Αγγλικών ζητείται από Τεχνική εταιρία στο
Λάκκωμα. Βιογραφικά: 23990-51690,
Fax: 23990-51543, cv@ioka.gr .

•Από Μελετητικό Γραφείο Η/Μ, ζητείται
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με ελάχιστη 5ετή
μελετητική προϋπηρεσία και άριστη γνώση
αγγλικών. Επιθυμητή η πρόσθετη εμπειρία
στην επίβλεψη/ κατασκευή Η/Μ έργων.
Έδρα: Αγία Παρασκευή.
Επικοινωνία: Βιογραφικά
στο jobs@sychem.gr ή στο
φαξ 2106084942 με κωδικό
θέσης ΥF-ES2.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

απαραίτητα προσόντα γνώση Ρώσικων, Αγγλικών και Ελληνικών, αποστολή βιογραφικού στο
constructions@grekodom.gr, 210/3254150.

•ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Μονάδων
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού
& Θερμότητας (ΣΗΘ) ζητά
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
(κατά προτίμηση ενεργειακής κατεύθυνσης και
με πολύ καλή γνώση ΜΕΚ). Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού,
άπταιστα Αγγλικά, προϋπηρεσία 3-6 έτη. Αποστολή βιογραφικών: ΦΑΞ 210 4824614 ή info@
aeima.gr
•Πολιτικός Μηχανικός από Tεχνικό Γραφείο
για εσωτερικός συνεργάτης.
Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email:
tech.grafeio@gmail.com.
•Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός
από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. : 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό:
email: tech.grafeio@gmail.com.
•Η Αλευροβιομηχανία Κομοτηνής ζητά χημικό
ή χημικό μηχανικό. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2531071616 και 2531071617. Διεύθυνση: 7ο
χλμ. Κομοτηνής – Ιάσμου.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού
συστήματος βιοανατροφοδότησης για τεμαχιακά και υπερτεμαχιακά στοιχεία της Ελληνικής: Εφαρμογή στην εκμάθηση
και διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και στην κλινική
παρέμβαση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο την κα. Νικολαΐδου
Αικατερίνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, προτίθεται να αναθέσει σε άτομα για συνολικό
διάστημα έως δέκα (10) μηνών (με δυνατότητα παράτασης
έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με ανώτατο συνολικό
προϋπολογισθέν ποσό σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακοσίων
εβδομήντα ευρώ και είκοσι ενός λεπτά (44.770,21 €) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με
σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Ένας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ) / Έως και 4.600,00 € / Έως και 10
μήνες.
Ένας Υποψήφιος διδάκτορας (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &
Μηχανικός Η/Υ) / Έως και 14.170,21€ / Έως και 10 μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία: 26-9-2014.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά
στο 2310- 997429 και 2310-997402.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτά
Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών» με Φ.Κ.:
D.590.001 και MIS 384094, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της
Πράξης «Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ε.Π. Εκπαίδευση
και δια βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)
και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον
Καθ. Νικόλαο Αβούρη, προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις
έργου, ως κάτωθι:
Δύο θέσεις Ηλεκτρολόγων μηχανικών.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:

Καταληκτική ημερομηνία: 1-10-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την κα
Ιωάννα Γιαννούκου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-969627, email:
igian@upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτά
Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών» με Φ.Κ.:
D.590.001 και MIS 384094, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της
Πράξης «Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ε.Π. Εκπαίδευση
και δια βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και
από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ.
Νικόλαο Αβούρη, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου,
ως κάτωθι:
Θέση: Ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό Η/Υ ή κάτοχο ισοδύναμου τίτλου.
Καταληκτική ημερομηνία: 1-10-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την κα
Ιωάννα Γιαννούκου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-969627, email:
igian@upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Αλγοριθμική
Θεωρία Παιγνίων», που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. και
Εθν. Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Θαλής», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Παύλο Σπυράκη του Τμήματος
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου, ως κάτωθι:
Ένας με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής και
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία: 30-9-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον
καθηγητή Παύλο Σπυράκη Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής,
του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-960300, e-mail:
spirakis@ceid.upatras.gr.

Διδάσκοντες στη Σχολή Αρχιτεκτόνων

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης, προκειμένου να
καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες για το
ακαδημαϊκό έτος 2014-15, πρόκειται να προσλάβει πανεπιστημιακούς υπότροφους, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την διδασκαλία μαθημάτων και
την εκτέλεση εργαστηριακού έργου.
Για την διδασκαλία μαθημάτων απαιτείται κατοχή διδακτορικού διπλώματος με εξαίρεση
των συνθετικών-εικαστικών μαθημάτων. Θα
προσληφθούν άτομα με διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στα παρακάτω
γνωστικά αντικείμενα:

• Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
• Τοπογραφία-Αποτύπωση
• Εικαστικές Τέχνες: ελεύθερο σχέδιο
Για την εκτέλεση εργαστηριακού έργου θα
προσληφθούν άτομα με εμπειρία στην εργαστηριακή άσκηση φοιτητών στα παρακάτω
εργαστήρια και μαθήματα:
• Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού
(Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό
Σχεδιασμό ΙΙ & ΙΙΙ)
• Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Μέσα Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική,
Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Σχεδιασμό Ι)
• Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής
(Δομική Μηχανική Ι, Δομική Μηχανική
ΙΙ, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: οπλισμένο
σκυρόδεμα).
• Για όλα τα παραπάνω εργαστήρια (οργανωτικό εργαστηριακό έργο).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν
αιτήσεις και βιογραφικό σημείωμα μέχρι
και σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2014 στη
Γραμματεία της Σχολής (κτίριο Κ4, Πολυτεχνειούπολη) είτε ηλεκτρονικά στην δ/νση
secretary_arch@lists.tuc.gr.
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ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΝΟΥΝ

Τέσσερις μηχανικοί με
συμβάσεις έργου

ΣΥΜΒΑ
EΛΣTAT

Στο 26,6% η ανεργία στο 2ο τρίμηνο
Στο 26,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 από 27,8% το πρώτο τρίμηνο και 27,3%
το δεύτερο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Το β΄
τρίμηνο εφέτος, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε
3.539.085 άτομα και των ανέργων σε 1.280.101 άτομα. Η ανεργία
σημείωσε προφανώς πτώση λόγω της τουριστικής περιόδου και
των εποχικών επαγγελμάτων.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στη Δυτική
Ελλάδα με 29,9% και στην Κεντρική Μακεδονία με 29,4%. στους
νέους ηλικίας έως 24 ετών, η ανεργία φτάνει στο 52%, από 59,2%
πέρυσι. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (30,4% το β΄ τρίμηνο
εφέτος από 31,2% το β΄ τρίμηνο πέρυσι) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (23,5% από 24,3%).
Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή των ανέργων που δεν
έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 22,8% του
συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που
αναζητούν εργασία από 12 μήνες και άνω, ανεξάρτητα αν είναι
«νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 74,4%.
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν
πάει μερικές τάξεις δημοτικού (43,3%), ενώ ακολουθούν τα
άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (34,8%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό
ή μεταπτυχιακό (13,4%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (19%).
Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 21,4% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το
72,7% αναζητεί πλήρη, αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να
εργαστεί και µε μερική απασχόληση. Τέλος, το 5,9% είτε αναζητεί
μερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται εάν θα βρει μερική ή
πλήρη απασχόληση.
Ένα ποσοστό ανέργων (4,6%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή: α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (27,9%), β) δεν ήταν ικανοποιητικές
οι αποδοχές (24,5%), γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (21,1%).

ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Επίδομα μητρότητας και στις γυναίκες με
ελεύθερο επάγγελμα
Επίδομα μητρότητας θα λαμβάνουν για πρώτη φορά και οι γυναίκες
ελεύθερες επαγγελματίες που είναι άμεσα ασφαλισμένες στο Ενιαίο
Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), όπως προβλέπεται
για τις γυναίκες με μισθωτή απασχόληση.
Όπως προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, το ύψος του επιδόματος θα ανέρχεται σε 200
ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 μηνών και θα καταβάλλεται
εφάπαξ.
Στην απόφαση καθορίζονται το ύψος, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ, (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.α.) σε
εφαρμογή του ν.4097/2012.
Η αίτηση για τη χορήγησή του θα υποβάλλεται από την ασφαλισμένη
εντός έξι μηνών από την ημερομηνία τοκετού.

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
(Α.Τ.Ε.Ι.Θ) για την υλοποίηση του
έργου «Ανάπτυξη υπηρεσίας FUNZY
MOBILE SHARE APPLICATION»,
προτίθεται να αναθέσει σε τρείς
(3) εξωτερικούς συνεργάτες, με
σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 15.210,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των
νόμιμων κρατήσεων), ως εξής:
Τρία άτομα με Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συναφές.
Καταληκτική ημερομηνία: 30-92014.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Nικ. Χρυσοχοΐδου,
Τηλ:2310013680, e-mail: eperev@
admin.teithe.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
(Α.Τ.Ε.Ι.Θ) για την υλοποίηση του
έργου «Υποέργο 12 Υλοποίηση
πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
στο πλαίσιο της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

- Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών
στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο
και νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου», που υλοποιείται
στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ)
2007-2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο
τον κ. Κωνσταντίνο Διαμαντάρα,
Καθηγητή της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., προτίθεται
να αναθέσει σε ένα (1) εξωτερικό
συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης
χρονικής διάρκειας και με συνολικό
προϋπολογισθέν ποσό 2.200,00
Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων),
ως εξής:
Ένα άτομο Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος
Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής ή
συναφές.
Καταληκτική ημερομηνία: 30-92014.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Nικ. Χρυσοχοΐδου,
Τηλ:2310013680, e-mail: eperev@
admin.teithe.gr.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

4

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Επτά μηχανικοί Υπολογιστών με σύμβαση έργου
στών με σύμβαση έργου. Ποσό: 5.500 ευρώ (συμπ/
νου του ΦΠΑ)
Θέση 6: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού
Υπολογιστών ή πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογιστών με σύμβαση έργου. Ποσό: 5.500 ευρώ (συμπ/
νου του ΦΠΑ).
Θέση 7: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού
Υπολογιστών ή πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογιστών με σύμβαση έργου. Ποσό: 5.500 ευρώ (συμπ/
νου του ΦΠΑ).
Καταληκτική ημερομηνία: 30-9-2014.
Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι 31.12.2014 (λήξη του έργου).
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Τμήμα Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.
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 28210 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική) &
28210 37073 (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα), καθώς και
στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης
www.elke.tuc.gr.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «nShield - Νέα
αρχιτεκτονική ενσωματωμένων συστημάτων για
υποστήριξη ασφάλειας σε πολλαπλά επίπεδα»,
ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως επτά (7) συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:
Θέση 1: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού
Υπολογιστών με σύμβαση έργου.
Ποσό: 7.500 ευρώ (συμπ/νου του ΦΠΑ).
Θέση 2: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού
Υπολογιστών με σύμβαση έργου. Ποσό: 7.500
ευρώ (συμπ/νου του ΦΠΑ).
Θέση 3: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού
Υπολογιστών με σύμβαση έργου. Ποσό: 5.500
ευρώ (συμπ/νου του ΦΠΑ).
Θέση 4: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού
Υπολογιστών ή πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογιστών με σύμβαση έργου. Ποσό: 5.000 ευρώ (συμπ/
νου του ΦΠΑ).
Θέση 5: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού
Υπολογιστών ή πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογι-

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ

Επτά μηχανικοί με μετάταξη
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής απευθύνει πρόσκληση αποσπάσεων είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στους
οποίους περιλαμβάνονται 7 ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας
Χημικού Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου
Τοπογράφου Μηχανικού ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση είτε
αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού του
ΥΠΕΚΑ (Αμαλιάδος 7, 11523 Αθήνα) είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση: Υπουργείο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ:

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Διεύθυνση
Διοικητικού Αμαλιάδος 7 11523 Αθήνα με την ένδειξη «Για την
στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων».
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
μέχρι την 1/10/2014 και ώρα 15.00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί
του φακέλου. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/
ΩΟΥ80-ΔΕ3/document

Μία υποτροφία για Μηχανικό

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου
Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Τα στρατηγικά παίγνια ως
υπολογιστικές μηχανές - Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων
για μη συνεργατικά περιβάλλοντα», που χρηματοδοτείται από τον
ΕΛΚΕ Παν. Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρα Ιωάννη
Καραγιάννη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία χρονικής
διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του
έργου, ως κάτωθι: Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους
που είναι: (α) Διπλωματούχοι τμημάτων Μηχανικών ΗλεκτροΗ Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

νικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ ή Πτυχιούχοι
Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών, και
(β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη Διδακτορικού
Διπλώματος), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο
«Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων για μη συνεργατικά περιβάλλοντα» και με ιδιαίτερα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο.
Καταληκτική ημερομηνία: 1-10-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Καραγιάννη, τηλ. 2610 997 512, e-mail:
caragian@ceid.upatras.gr.
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
•Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.)
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «C2Learn – Creative Emotional Reasoning
Computational Tools Fostering Co-Creative in Learning Processes»
(E-1753), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με
δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού
συνεργάτη, ως εξής:
Ένα άτομο με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο
ΑΕΙ Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών.
Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 3-102014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
(Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού
Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.
demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr
•Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ,
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «DRYLIG» [Κωδικός θέσης:133Ε
] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός, με αντικείμενο Καταγραφή και
σύγκριση τεχνολογιών προξήρανσης λιγνίτη (Διάρκεια: 3 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 2-10-2014.
Πληροφορίες: κα. Α. Διάφα, Τηλ.: 211 1069533, Fax: 211 1069501.

ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις για δύο καθηγητές μηχανικούς
•Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει την προκήρυξη της παρακάτω
θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Π.), ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.
Μιας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχη-

μικές μέθοδοι ανάλυσης ανόργανων ενώσεων
και βαρέων μετάλλων».
Καταληκτική ημερομηνία:17/10/2014.
Σχετικός σύνδεσμος www.teiwm.gr.
•Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας
αποφάσισε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
-Μιας (1) θέσης μέλους Ε.Π. Αναπληρωτή
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροελεγκτές και Προγραμματισμός Συστημάτων
Πραγματικού Χρόνου». Καταληκτική ημερομηνία: 23-10-2014. Περισσότερες πληροφορίες
δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος στα
τηλέφωνα: 23210-49118 & 23210-49341.

Διδάσκοντες στο Τμήμα Μηχανικών
Τεχνολογίας Πετρελαίου

ΤΕΙ ΑΜΘ: 

Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ στη συνεδρίασή της με αρ. 19/11-09-2014
(θ.1o & 2o) αποφάσισε τη συμπληρωματική προκήρυξη για πρόσληψη
Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό
έτος 2014-2015 προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
Οι θέσεις αφορούν Χημικούς μηχανικούς, Μηχανικούς Τεχνολογίας

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»:

Πετρελαίου, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ.
Καταληκτική ημερομηνία: 3-10-2014.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στις
ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής σελίδας του Τ.Ε.Ι., στη διεύθυνση www.
teiemt.gr, www.teikav.edu.gr και από την Γραμματεία του Τμήματος
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-13.00) στα τηλέφωνα:
2510462396 και 2510462143.

Ένας χημικός μηχανικός με σύμβαση έργου

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ενδιαφέρεται
να αναθέσει σε έναν επιστήμονα (με πτυχίο Χημικού ή
Χημικού Μηχανικού, Βιολόγου, Γεωπόνου ή συναφούς
ειδικότητας) με εμπειρία στην Τεχνολογία Τροφίμων και
ειδικότερα σε χημικές αναλύσεις, για τις ανάγκες του

ερευνητικού προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας
2012-14 με τίτλο «Βιολογικά ενεργά αιθέρια έλαια & άλλες
ευεργετικές για την υγεία ουσίες από Ελληνικά & Κινεζικά
ενδημικά φυτά».
Καταληκτική ημερομηνία:7-10-2014.
Σχετικός σύνδεσμος www.elgo.gr
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ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για
διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων
ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και όχι
μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ηλεκτρολόγο μηχανικό θα
προσλάβει η αεροναυπηγική βιομηχανία
Esler στο Ρότερνταμ, με μηνιαίο μισθό
ύψους 3.500 ευρώ. Αποστολή βιογραφικών
στο: Melchior.goossen@esler.nl.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Διευθυντή έργου αναζητά
η κατασκευαστική εταιρεία Meissner AG
Modell στην Έση. Αποστολή βιογραφικών
στο: personal@meissner.eu.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ηλεκτρολόγο μηχανικό
θα προσλάβει η εταιρεία PBS στη Χάγη.
Προσφέρεται μισθός 2.200 ευρώ το μήνα.
Αποστολή βιογραφικών στο: c.swart@pbs.
nl.
ΓΑΛΛΙΑ: Η κατασκευαστική εταιρεία Ajilon
θέλει να εντάξει στο δυναμικό της έναν
γεωτεχνικό με έδρα εργασίας την περιφέρεια της Ακουιτανίας. Για την κάλυψη της
θέσης απαιτούνται πανεπιστημιακή τεχνική
εκπαίδευση, προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός
έτους, πείρα στην αριθμητική προσομείωση,
πολυπαραμετρική στατιστική ανάλυση και
γνώση γαλλικών. Προσφέρονται ετήσιες αποδοχές 32.000 ευρώ. Αποστολή
βιογραφικών στο: offre6077339.8@euro-

engineering.contactrh.com.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η εταιρεία παροχής πυροσβεστικών ειδών Albert Ziegler GmbH προσλαμβάνει έναν μηχανικό σχεδιασμού στη
Βυρτεμβέργη. Απαραίτητα προσόντα είναι:
Πτυχίο μηχανολογίας, γνώση σχεδιαστικών
προγραμμάτων 3D, άριστη γνώση αγγλικών,
καλή γνώση γερμανικών. Αποστολή βιογραφικών στο: personal@ziegler.de.
ΔΑΝΙΑ: Η εταιρεία Siemens θέλει να εντάξει
στο δυναμικό της έναν μηχανικό προηγμένων τεχνολογιών στο Νόρντμποργ και έναν
μηχανικό επόπτη συναρμολόγησης στο
Έσμπιεργκ. Για τον μηχανικό απαιτούνται το
πτυχίο ΑΕΙ, το μεταπτυχιακό, η τριετής εργασιακή εμπειρία ή η κατοχή διδακτορικού και
η άριστη γνώση αγγλικών. Ο επόπτης πρέπει
να έχει πτυχίο μηχανικού, εμπειρία, γνώση
αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών μέσω του: http://www.siemens.
dk/career.
ΚΥΠΡΟΣ: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναζητά δύο ερευνητές σε cloud-base systems.
Οι υποψήφιοι ζητείται να έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών στην επιστήμη των
υπολογιστών, εμπειρία στην έρευνα συστημάτων cloud – γνώσεις μοντελοποίησης,
άριστη γνώση αγγλικών, υψηλές προγραμματιστικές δεξιότητες και αρχείο σχετικών

δημοσιεύσεων. Αποστολή βιογραφικών στο:
mavromoustakis.c@unic.ac.cy.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Τη θέση του ηλεκτρολόγου
μηχανικού επιθυμεί να καλύψει η βιομηχανία ενεργειακής διαχείρισης Cofely στο
Bunnik. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
πτυχίο Πολυτεχνείου, προϋπηρεσία δύο
έως πέντε έτη, άδεια οδήγησης φορτηγού,
γνώση ολλανδικών και αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο: Philip.van.grieken@
cofely-gdfsuez.nl.
ΗΠΑ: Η κατασκευαστική εταιρεία David
Evans and Associates στο Όστιν της
Αμερικής θα εντάξει στο δυναμικό της έναν
πολιτικό μηχανικό. Απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ,
εργασιακή εμπειρία πέντε έως δέκα ετών,
αμερικανική άδεια εργασίας και γνώση
αγγλικών. Βιογραφικά μέσω του: http://
www.americasjobexchange.com/job-detail/
Civil-Engineer-Austin-TX-566146691.
ΑΥΣΤΡΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα αναζητά η
εταιρεία δομικών μελετών MAB Architectur
στο Λινζ της Αυστρίας. Οι υποψήφιοι πρέπει
να έχουν πτυχίο ανώτατης σχολής, πενταετή
εργασιακή εμπειρία, άριστη γνώση γερμανικών και αγγλικών και γνώση χειρισμού
σχεδιαστικών προγραμμάτων. Προσφέρεται
μισθός 2.600 ευρώ. Αποστολή βιογραφικών
στο: Sonja.blaickner@mab.at.

ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Θέσεις διδασκόντων για μηχανικούς
Θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού θα καλυφθούν από τη Σχολή Ευελπίδων.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, στον τομέα Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού αντιστοιχούν επτά θέσεις καθηγητών, οι οποίοι θα
κληθούν να διδάξουν τα εξής ισάριθμα γνωστικά αντικείμενα: Μηχανική Υλικών με έμφαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και
αμυντικά υλικά, Τεχνολογίες Μικροκυμάτων και Πληροφορικής για
ανάπτυξη συστημάτων απεικόνισης και επεξεργασίας των αντίστοιχων δεδομένων, Μηχανολογία /Βλητική-Υπολογιστική Ανάλυση της

ΙΠΤΗΛ: Δύο

Κίνησης των Βλημάτων με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές,
Στοχαστική Υπηρεσιακή Έρευνα, Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής για τις
τηλεπικοινωνίες και για υποστήριξη στη μάθηση, Παραγοντοποίηση
Πινάκων και Πολυωνύμων, Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη και
Εξαγωγή Πληροφορίας.
Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 19 Νοεμβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210
8904217 και 210 8904218 και στην ιστοσελίδα www.sse.gr

μεταδιδακτορικοί υπότροφοι στην Πληροφορική

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.)
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),
στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος, «Schedulability
analysis techniques and tools for cached
and multicore processors», αριθμού
συμβολαίου European Space Agency
4000111814/14/NL/MH προσκαλεί τους

ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση,
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δύο (2) θέσεις μεταδιδακτορικών υποτρόφων ερευνητών στην
Πληροφορική, διάρκειας έξι (6) μηνών με
δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του
έργου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται για πληροφορίες στον κ. Π.
Κατσαρό (pkatsaros@iti.gr).

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Ινστιτούτου Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.
2311/257701-3).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 06/10/2014.
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.certh.gr
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ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης στη Γαλλία
Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία
με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα
προκηρύσσει την επιχορήγηση δύο (2) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι
(6) μηνών σε οργανισμούς στην Γαλλία.
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον
Νοέμβριο του 2014. Αίτηση μπορούν να
υποβάλουν μέχρι τις 30/9/2014 εν ενεργεία μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι:
• Trainee για τo κέντρο ρομποτικής

Mines Paristech
• Trainee για το cluster Aerospace Valley
Για την πρώτη θέση ο υποψήφιος πρέπει
να είναι Μεταπτυχιακός Φοιτητής
τμήματος Μηχανικών Η/Υ ή Μαθηματικών ή Πληροφορικής ΑΕΙ με ειδίκευση
στον τομέα της όρασης Η/Υ.
Για τη δεύτερη θέση ο υποψήφιος πρέπει
να είναι Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός
φοιτητής τμήματος Μηχανικών Η/Υ ή
Μηχανολόγων Μηχανικών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να
σταλούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 στο παρακάτω
email theano.agaloglou@bodossaki.gr με
θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ». Αιτήσεις που θα σταλούν
ταχυδρομικά δεν θα γίνουν δεκτές.
Σχετικός σύνδεσμος για περισσότερες
πληροφορίες: http://www.bodossaki.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μεταπτυχιακά σε διεθνείς σχέσεις
και παγκόσμια Πολιτική Οικονομία
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει περιορισμένο
αριθμό θέσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
·«Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές»
Κατευθύνσεις: 1. Διακυβέρνηση
2. Διαχείριση Πολιτικών – Διεθνής Πολιτική
Διάρκεια: 4 εξάμηνα
·«Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»
Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Κύπρου
Κατευθύνσεις: 1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα
2. Διεθνής Ασφάλεια
3. Διεθνής Ανάπτυξη
Διάρκεια: 12 μήνες
·«Μεσογειακές Σπουδές» (στην Αγγλική γλώσσα)

Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία),
Yasar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), INALCO (Γαλλία),
Olympia Summer Academy
Διάρκεια: 12 μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Αιτήσεων
Έως και σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2014
Προκήρυξη θέσεων
Η αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για κάθε ΠΜΣ καθώς
και λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας τους αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://pedis.uop.gr).
Πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου,
20100, Κόρινθος)
Τηλ. 27410‐40040, 40045, 40058
Url: http://pedis.uop.gr
E-mail: pedis@uop.gr, pms-pedis@uop.gr

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή
Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη
Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου (18:00-24:00).
Πρόκειται για μία πανευρωπαϊκή εκδήλωση που απευθύνεται στο ευρύ
κοινό με στόχο να αναδείξει το έργο και την προσφορά της έρευνας και
των ερευνητών. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε εργαστήρια και σε μεγάλες ερευνητικές εγκαταστάσεις του Κέντρου καθώς
και στην Έκθεση Καινοτομίας. Στο κεντρικό αμφιθέατρο θα φιλοξενηθούν παραστάσεις και συζητήσεις για ερευνητικά ζητήματα αιχμής, στις
οποίες το κοινό θα έχει ενεργό ρόλο. Θα γίνει ζωντανή σύνδεση με το
CERN αλλά και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, όπου θα
έχουν συγκεντρωθεί κορυφαίοι ερευνητές απ’ όλη την Ευρώπη, ενώ θα
δούμε βίντεο από τους αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό.
Στον καταπράσινο εξωτερικό χώρο του «Δημόκριτου» όπως και σε
κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες, θα έχουν στηθεί πειραματικές

επιδείξεις, παιχνίδια επιστήμης, διαδραστικά πειράματα, επίδειξη ρομπότ,
κινητό πλανητάριο, τηλεσκόπια για παρατήρηση των άστρων και γωνιές
συζήτησης με ερευνητές και επιχειρηματίες.
Τη βραδιά θα πλαισιώσει συναυλία στην υπαίθρια σκηνή με τη συμμετοχή
ερευνητών/καλλιτεχνών, της ροκ μπάντας του Πανεπιστημίου Αθηνών
καθώς και των καλλιτεχνών Μιχάλη Κακέπη και Ζακ Στεφάνου.
Την ίδια ημέρα το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το ΕΑΑ και το ΕΛΚΕΘΕ διοργανώνουν εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Πυρηνικής και
Σωματιδιακής Φυσικής στην Πύλο, στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου στην
Κόρινθο και στο Ενυδρείο της Ρόδου!
Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται
πανελλαδικά: http://www.rengreece.gr/ .
Άμεση ενημέρωση για τις εκδηλώσεις στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: www.
demokritos.gr/rengreece@ncsr · #ncsrdemokritos .
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