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ΕΡΓΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις
για μηχανικούς
στον ιδιωτικό τομέα

19 θέσεις μονίμων μηχανικών στη ΔΕΗ

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

Δημοσιεύτηκε η 1Ε/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 17, 18-11-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με
τις διαδικασίες του άρθρου 19 του Ν. 2190/1994
όπως ισχύει, δεκαεννέα (19) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Όλες
τις θέσεις μπορούν να διεκδικήσουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί (αναλυτικότερα βλέπε στο προηγούμενο τεύχος μας, σελίδα 3).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν: στα κατά τόπους Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω
της διαδρομής: Έντυπα Αιτήσεων > Διαγωνισμών
ΑΣΕΠ > Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.
Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται
μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε
απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο
ΑΣΕΠ PoSt που διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ, μέχρι
την 24 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη στην
ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την
Προκήρυξη 1E/2014 Κατηγορία: Ε.Ε.Π. Τ.0. 14
308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο
αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται
προτιμήσεις για περισσότερα του ενός γνωστικά
αντικείμενα.

ΙΠΤΗΛ

Επτά Μηχανικοί με σύμβαση 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

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ,
στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «NOPTILUS:
AutoNomous, self-Learning, OPTImal and
compLete Underwater Systems», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ή παρεμφερούς αντικειμένου, με αντικείμενο Ανάλυση και
μοντελοποίηση συστημάτων μεγάλης κλίμακας
με πεπερασμένα στοιχεία (Διάρκεια: 3 μήνες,
Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-328).
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Τέσσερις Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με αντικείμενο Βέλτιστος ή και προσαρμοστικός έλεγχος
συστημάτων μεγάλης κλίμακας (Διάρκεια: 3
μήνες, Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-329).
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με αντικείμενο Εύρεση θέσης σε περιβάλλοντα χωρίς GPS
(Διάρκεια: 3 μήνες, Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-330).
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με αντικείμενο Ενσωματωμένα συστήματα για έλεγχο συστημάτων μεγάλης κλίμακας (Διάρκεια: 3 μήνες,
Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-331).
Καταληκτική ημερομηνία: 4-12-2014.
Πληροφορίες: κ. Κοσματόπουλος Ηλίας,
e-mail: kosmatop@iti.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:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

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

•Το on line φοιτητικό φροντιστήριο
EXAMPANEL ζητεί: Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς
Πολιτικούς Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς H/Y. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ανεβάσουν το βιογραφικό τους (εμπλουτίζοντας το με
λέξεις «κλειδιά» βάσει των γνωστικών τους αντικειμένων)
σε μορφή word (ελληνική ή/και αγγλική σε ένα αρχείο) σε
αυτό τον σύνδεσμο: http://jobs.exampanel.com/. Αν δεν
υπάρχει η σχολή σας μπορείτε να δηλώσετε μία παρεμφερή
σχολή. E-mail επικοινωνίας: jobs@exampanel.com.
•ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ζητείται ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εξωτερικές εγκαταστάσεις και service συστημάτων μέτρησης περιβαλλοντικών
παραμέτρων. Απαραίτητη άριστη
γνώση αγγλικών δίπλωμα οδήγησης και
πενταετή εμπειρία. Βιογραφικά που δεν
θα συνοδεύονται από τίτλους σπουδών
και δικαιολογητικά εμπειρίας δεν θα ληφθούν υπόψη. dgk@scientact.com.gr
•ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ πληροφορικής
και μηχανογραφημένης λογιστικής
ζητούνται από τον εκπαιδευτικό όμιλο
axon Περαίας. Τηλ.: 23920-23340 fax:
23920-23340 axonperea@axon.gr
•ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός,
τεχνικός ιατρικών οργάνων, τεχνικός
με προϋπηρεσία στο service ιατρικών
μηχανημάτων στη Λάρισα. Βιογραφικά
ezaf70@gmail.com
•ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος-μηχανικός
απόφοιτος ΤΕΙ και ΑΕΙ με βασικές γνώσεις σχεδιασμού δισδιάστατο και τρισδιάστατο και γνώση της αγγλικής γλώσσας
στη Λάρισα. Αποστολή βιογραφικών: sales@inoxdesign-gr.
com.
•Έναν προγραμματιστή επιθυμούν να εντάξουν στο
δυναμικό τους τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού
υλικού Καυκάς στην Αθήνα. Απαραίτητα το πτυχίο ΑΕΙ με
κατεύθυνση Πληροφορικής, η εμπειρία τουλάχιστον τριών
ετών, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η ευχέρεια
στην επικοινωνία. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@kafkas.gr
•Ζητείται προγραμματιστής με τις παρακάτω γνώ-

σεις σε προγράμματα για σοβαρή και υπεύθυνη εργασία
στην εταιρεία ΣΙΤΑΜ-eTelestia: • PHP, AJAX, MySQL,
APACHE • HTML 5, CSS 3, JQuery, JavaScript • Drupal,
Presta Shop, Joomla, Delphi. Αποστολή βιογραφικών:
info@eTelestia.com. Πληροφορίες: Τηλ. 2310-251510.
•ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός
με προϋπηρεσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και
βιολογικών καθαρισμών ζητείται από τεχνική εταιρεία στην
ΒΙΠΕΘ. Τηλ. επικοινωνίας: 2311 990519 Fax: 2311990514 e.papalos@edil.gr
•ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός με τουλάχιστον
7ετή εργοταξιακή εμπειρία με εμπειρία σε
προμετρήσεις επιμετρήσεις και με καλή
γνώση Αγγλικών ζητείται από τεχνική εταιρεία
με έδρα τη Θεσσαλονίκη για στελέχωση του
τεχνικού τμήματος. Βιογραφικά στο info@
diastasicon.gr
•ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ναυτιλιακές αντιπροσωπείες αυτοματισμών ζητεί Ηλεκτρονικό
Μηχανικό, με γνώσεις Η/Υ, άριστα
αγγλικά για σέρβις σε πλοία. Αποστείλατε βιογραφικό στο vacancy39@
gmail.com
•Έναν νέο συνεργάτη για τη
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων
στην Αττική αναζητεί η εταιρεία Ροδόπη Α.Ε. «Γαλακτοκομείο Ξάνθης». Ο
ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι
πτυχιούχος ΑΕΙ από πολυτεχνική ή οικονομική κατεύθυνση. Αποστολή βιογραφικών,
info@rodopi-sa.gr.
•Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε βιομηχανία. Περισσότερες
Πληροφορίες: career@uth.gr.
Πηγή: http://www.kariera.gr/
•ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πληροφορικής ζητεί προγραμματιστή για
εξέλιξη υπάρχοντος λογισμικού και ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Προσόντα: Εμπειρία σε ΡΗΡ, JavaScripte, CSS,
jQuery, Ajax, MySQLIPostgre, Joomla, ικανότητα ανάπτυξης εφαρμογών σε mobile πλατφόρμες (Android, iOS).
Τηλ. 6980 - 561.414.
Βιογραφικά: avantsysinformatics@gmail.com

OTEplus

Support Engineer και Software Engineer στην Αθήνα
Στην πλήρωση δύο βασικών θέσεων προχωράει η
θυγατρική του ΟΤΕ, η OTEplus, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, ζητούνται ένας suport engineer και
ένας software engineer.
Στα απαραίτητα προσόντα για την πρώτη θέση περιλαμβάνονται: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, προϋπηρεσία ως software engineer ή application expert,
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

γνώσεις Oracle, πολύ καλή γνώση αγγλικών.
Η δυνατότητα εργασίας σε 24ωρη επιφυλακή εντάσσεται στα κοινά προσόντα των υποψηφίων και για τις
δύο θέσεις.
Η αποστολή των βιογραφικών γίνεται μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.oteplus.gr, όπου θα
βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για τις δύο
θέσεις.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

2

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
•Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών, Εργαστήριο Κατασκευών, για την
υλοποίηση του έργου «Κατασκευές από σκυρόδεμα ανθεκτικές σε ακραίες φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές», ακρωνύμιο: PRESCIENT,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ERC 12», που υλοποιείται στο
Πλαίσιο της Πράξης «Χρηματοδότηση προτάσεων
που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη
των ERC Grant Schemes» 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. κ. Μ. Φαρδή, του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε ένα (1)
φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι:
Ένα άτομο με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού,
Εν ενεργεία φοιτητής/τρια Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη γνωστική περιοχή των
Αντισεισμικών Κατασκευών.
Καταληκτική ημερομηνία: 28-11-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθ. Μιχαήλ Ν. Φαρδή, Εργαστήριο
Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 26 10 99
76 51, e-mail fardis@upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 397 / 03-11-2014 Συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών,
για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροχημική
Ενίσχυση της αερόβιας-καταλυτικής επεξεργασίας τοξικών ρύπων σε υδατική φάση», που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «AΡΙΣΤΕΙΑ
ΙΙ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον Αλέξανδρο Κατσαούνη, Επίκουρο
Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών,
του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί
στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
Ένας Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός ή Χημικός
η Επιστήμης των Υλικών, Μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών.
Καταληκτική ημερομηνία: 1-12-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε
με τον Eπίκουρο Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Κατσαούνη Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας και Χημικών
Διεργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών,
του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610962757, e-mail: alex.katsaounis@chemeng.
upatras.gr.
• Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με
απόφαση της αρ. 397/03.11.2014 Συνεδρίασης

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις
Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης
με Αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης
της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο
Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή», που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον
Δημήτριος Τσώλη Λέκτορα, ου Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου σε φυσικά
πρόσωπα, ως κάτωθι:
Δύο ΠΕ Πληροφορικής συναφές με τα αντικείμενα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανικών
Η/Υ/Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 1-12-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε
με τον καθηγητή Δημήτριο Τσώλη Λέκτορα, του
Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, του Πανεπιστημίου
Πατρών, τηλέφωνο 2641091709, e-mail: dtsolis@
upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 397/3-11-2014 Συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών,
για την υλοποίηση του έργου «Κτιριακά ενσωματωμένος ηλιακός δροσισμός παραθύρων και
αίθριων χώρων με καινοτόμα διαφανή νανοσύνθετα υλικά» με κωδικό 733, Φ.Κ.: D.850, που
υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
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 Επίκουρο Καθ.
Δημήτριο Καραμάνη, του Τμήματος Διαχείρισης
Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να αναθέσει με
σύμβαση έργου, ως κάτωθι:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βασικό Δίπλωμα Θετικών Επιστημών ή Μηχανικών ή Περιβάλλοντος και α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε αντικείμενο καινοτόμων τεχνολογικών συστημάτων β)
Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο ενεργειακής
μελέτης νανοσύνθετων υλικών και γ) ερευνητική
πειραματική εμπειρία σε αντικείμενο ενεργειακής
μελέτης νανο-υλικών όπως αποδεικνύεται από
επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με
κριτές και σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων.
Καταληκτική ημερομηνία: 1-12-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε
με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Καραμάνη του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος
& Φυσικών Πόρων, του Πανεπιστημίου Πατρών,
τηλέφωνο 26410-74210, e-mail: dkaraman@
upatras.gr.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΝΟΥΝ

Διδάσκοντες με ωριαία
αντιμισθία

ΣΥΜΒΑ
EUROSTAT

Η Ελλάδα ουραγός της ΕΕ στις δαπάνες
για την έρευνα
Σταθερά στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον
αφορά τις δαπάνες για την έρευνα σε ποσοστό του ΑΕΠ
βρίσκεται η Ελλάδα το 2013, σύμφωνα με στοιχεία της
ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat.
Το διάστημα 2014-2020 η ΕΕ θα χορηγήσει περίπου 80 δισ.
ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας, κυρίως μέσω του
ερευνητικού της προγράμματος Horizon 2020, το οποίο
θα περιλαμβάνει και τον αγροτικό και αγροτοδιατροφικό
τομέα.
Όπως αναφέρει η Eurostat για το 2013 οι επενδύσεις στη
χώρα μας διαμορφώθηκαν στο 0,78% του ΑΕΠ, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 24η θέση ανάμεσα στους «28» της
ΕΕ και να συγκαταλέγεται στα 10 κράτη-μέλη όπου η δαπάνη δεν υπερβαίνει το 1%. Πίσω από την Ελλάδα βρίσκονται
η Βουλγαρία (0,65%), η Λετονία (0,60%), η Κύπρος (0,48%)
και η Ρουμανία (0,39%).
Αντίθετα οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην ΕΕ σε έρευνα και
ανάπτυξη, γίνονται κυρίως σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, με τα πρωτεία να ανήκουν στη Φινλανδία (3,32%), τη
Σουηδία (3,21%) και τη Δανία (3,05%). Στις επόμενες θέσεις,
οριακά κάτω από το όριο του 3%, ακολουθούν η Γερμανία
(2,94%) και η Αυστρία (2,81%). Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι
2,02%.
Για το 2013 ο κύριος τομέας στα περισσότερα κράτη μέλη
της ΕΕ στον οποίο επενδύθηκαν κεφάλαια για την έρευνα
ήταν ο τομέας των επιχειρήσεων, εκτός από την Ελλάδα,
την Κύπρο, τη Λετονία και τη Λιθουανία, όπου κυριάρχησε
ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στη Ρουμανία
το 50% των κεφαλαίων απορρόφησε ο δημόσιος τομέας.
Η Ελλάδα δεν έχει βελτιώσει μεν τη θέση της στην κατάταξη της ΕΕ όμως έχει πετύχει άνοδο των επενδύσεων ως
ποσοστό του ΑΕΠ, με δεδομένο ότι το 2004 η επένδυση
για έρευνα ανερχόταν μόλις σε 0,53% και το 2012 έφτασε
στο 0,69%, σε συνδυασμό όμως με τη μείωση του ΑΕΠ.
Το 2013 αυξήθηκε η κρατική χρηματοδότηση παρά τη
μείωση του τακτικού προϋπολογισμού (-15,3% σε σχέση με
το 2012), λόγω αύξησης των κονδυλίων που διατέθηκαν από
το ΕΣΠΑ (κατά 90,1% σε σχέση με το 2012). Στον δημόσιο
τομέα το 2013 καταγράφηκε αύξηση των δαπανών, που
ανήλθαν σε 383,1 εκατ. ευρώ, (+15,4% σε σχέση με το 2012).
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα κονδύλια από το
ΕΣΠΑ (108,3 εκατ. ευρώ το 2013 από 61,8 εκατ. το 2012), τα
οποία αντιστάθμισαν τη μείωση του τακτικού προϋπολογισμού (153,9 εκατ. ευρώ το 2013 από 160 εκατ. το 2012).
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προέρχεται από το
εξωτερικό, η κύρια πηγή είναι τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν το 2013
από την ΕΕ, ανήλθαν σε 158,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας
μικρή μείωση κατά 3,7% σε σχέση με το 2012.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των
πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών των
ακόλουθων μαθημάτων για το Εαρινό
Εξάμηνο 2014/2015.
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής
•ΠΟΜ 181: Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς,
Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι – 3 ώρες/
βδομάδα θεωρία
•ΠΟΜ 281: Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς,
Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ– 3 ώρες/
βδομάδα θεωρία.
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα Πολυμέσων
και Γραφικών Τεχνών
• ΠΓΤ 215: Διαδραστικά Πολυμέσα I 3 ώρες/βδομάδα Θεωρία
• ΠΓΤ 545: Εκπαιδευτικά Πολυμέσα 3 ώρες/βδομάδα Θεωρία

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
και Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών
•ΜΑΣ 102: Μαθηματικά ΙΙ – 3 ώρες/
βδομάδα Θεωρία και 1,5 ώρα/βδομάδα Φροντιστήριο
•ΜΜΥ 221: Μηχανική Δυναμική – 3
ώρες/βδομάδα Θεωρία και 1,5 ώρα/
βδομάδα Φροντιστήριο
•ΜΜΥ 423: Θέρμανση, Αερισμός,
Κλιματισμός – 3 ώρες/βδομάδα Θεωρία και 1,5 ώρα/βδομάδα Φροντιστήριο
•ΜΜΥ 439: Μηχανές Εσωτερικής
Καύσης – 3 ώρες/βδομάδα Θεωρία
και 1,5 ώρα/βδομάδα Φροντιστήριο
•ΜΜΥ 514:Υπολογιστική Ρευστομηχανική – 4 ώρες/βδομάδα Θεωρία
Καταληκτική ημερομηνία: 30-11-2014.
Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος, καθώς και άλλες λεπτομέρειες
για τα απαιτούμενα προσόντα και την
αμοιβή, υπάρχουν στην ιστοσελίδα
http://www.cut.ac.cy/university/jobs/
academic/.

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Πολιτικός μηχανικός
με σύμβαση έργου
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΓΙ/ΕΑΑ), στο πλαίσιο της Πράξης
«ΚΡΗΠΙΣ-ΑΣΠΙΔΑ: Αναβάθμιση
Υποδομών για την Αντισεισμική Προστασία της Χώρας και Ενίσχυση της
Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων
Αριστείας», το οποίο χρηματοδοτείται
από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς
Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερό-

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

μενους να υποβάλλουν πρόταση για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:
Ένας με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ.
Καταληκτική ημερομηνία: 2-12-2014.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη
στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr.
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ΙΠΤΗΛ

Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π
«i-Treasures - Capturing the Intangible Cultural Heritage and
Learning the Rare Know-How of Living Human Treasures»,
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεπαφής (front-end) για μια εκπαιδευτική πλατφόρμα πολυμεσικού περιεχομένου (Διάρκεια: 11 μήνες, Κωδικός θέσης:
ΙΠΤΗΛ-332).
Ένας Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, με αντικείμενο Εξαγωγή γνώσης από πολυμεσικό περιεχόμενο με χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων
(Διάρκεια: 11 μήνες, Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-333).
Ένας Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με αντικείμενο Επεξεργασία Σήματος, Αναγνώριση
Προτύπων και Σημασιολογική Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου (Διάρκεια: 11 μήνες, Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-334).
Ένας Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, με αντικείμενο Ανάπτυξη λογισμικού για την
υλοποίηση ερευνητικών μεθόδων και την ενοποίησή τους
σε ένα ολοκληρωμένο (Διάρκεια: 11 μήνες, Κωδικός θέσης:
ΙΠΤΗΛ-335).
Καταληκτική ημερομηνία: 8-12-2014. Πληροφορίες: κ. Νικολόπουλος Σπύρος, e-mail: nikolopo@iti.gr.
•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π
«HOMER-312883» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-336], προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ως εξής: Ένας Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ,
Μηχανικός Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα, με αντικείμενο
Αναζήτηση πολυμεσικής πληροφορίας στο διαδίκτυο. Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικών δεδομένων (Διάρκεια: 12
μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 8-12-2014. Πληροφορίες:
Δρ. Στέφανος Βροχίδης, e-mail: stefanos@iti.gr.
•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης
του Ε Π «S-CASE: Scaffolding Scalable Software Services»,
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, με αντικείμενο Σύνθεση
υπηρεσιών ιστού με χρήση τεχνικών σημασιολογικής συνάφειας (Διάρκεια: 6 μήνες, Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-340).
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Η/Υ,
Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, με αντικείμενο
Αναγνώριση οντοτήτων μέσα σε εικόνες αναπαράστασης
μοντέλων στη γλώσσα UML (Διάρκεια: 6 μήνες, Κωδικός
θέσης: ΙΠΤΗΛ-341).
Καταληκτική ημερομηνία: 8-12-2014.
Πληροφορίες: κ. Διονύσιος Κεχαγιάς, e-mail: diok@iti.gr.
•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοιΗ Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

νωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του
Ε Π «MOVESMART: Renewable Mobility Services in Smart
Cities», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Τρία άτομα με ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών
και αντικείμενο έργου Ανάπτυξη εφαρμογής πρόβλεψης
κυκλοφορίας και οδικών συμβάντων και ολοκλήρωσή της
σε περιβάλλον cloud (Διάρκεια: 6 μήνες, Κωδικός θέσης:
ΙΠΤΗΛ-342).
Ένα άτομο με ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών
και αντικείμενο έργου Ανάπτυξη συστημάτων και τεχνικών
πληθοπορισμού (crowd sourcing) για διαχείριση δεδομένων κυκλοφορίας (Διάρκεια: 6 μήνες, Κωδικός θέσης:
ΙΠΤΗΛ-343). Καταληκτική ημερομηνία: 8-12-2014.
Πληροφορίες: κ. Διονύσιος Κεχαγιάς, e-mail: diok@iti.gr.
•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του
Ε Π «NEMESYS / Enhanced Network Security for Seamless
Service Provisioning in the Smart Mobile Ecosystem»
[Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-344], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν
αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως
εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή
Πληροφορική, με αντικείμενα: Έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την ασφάλεια τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ενδεικτικά: Ανάπτυξη αλγορίθµων ανάλυσης,
εντοπισµού και πρόληψης κακόβουλης δραστηριότητας στα
δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών. Ανάπτυξη αλγορίθμων και
εφαρμογών εντοπισμού και αποφυγής κακόβουλης δραστηριότητας για λειτουργικά συστήματα των «έξυπνων κινητών
τηλεφώνων» (smart-phones). Χρήση μεθόδων οπτικοποίησης
της πληροφορίας και συμπερασματολογίας μέσω απεικονιστικών μεθόδων σε αυτόνομες αλλά και διαδικτυακές
εφαρμογές (Διάρκεια: 6 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 8-12-2014.
Πληροφορίες: Αναστάσιος Δρόσου, e-mail: drosou@iti.gr.
•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
«MOMIRAS- Mobile Mixed Reality System/MOMIRAS- Νέες
Τεχνολογίες Μικτής Πραγματικότητας εν Κινήσει» [Κωδικός θέσης: 9392], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση,
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ / Πληροφορικής, με
αντικείμενο Σχεδίαση και ανάπτυξη εξελιγμένων αλγορίθμων
εξαγωγής χαρακτηριστικών από 3Δ αισθητήρες για την
ιχνηλάτηση αντικειμένων και την ενσωμάτωσή τους σε εφαρμογές επαυξημένης/μεικτής πραγματικότητας (Διάρκεια: 6
μήνες, Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης).
Καταληκτική ημερομηνία: 8-12-2014.
Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ,
Τηλ.: 2311 257701-703, e-mail: kalm@iti.gr.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος με τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ:
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ » (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής
Σταύρος Δ. Νικολόπουλος), προσκαλεί τους
ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση
για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, για το έργο «Δημιουργία και
Συντήρηση Ιστοσελίδας», ως εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στην Επιστήμη
της Πληροφορικής, ή πτυχίο Μηχανικού
Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία:

1-12-2014. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν
στο τηλέφωνο 2651008801, Καθηγητής Σταύρος Νικολόπουλος Ιδρυματικός Υπεύθυνος.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.rc.uoi.gr/.
•To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί
το έργο VISPA: «Validation of Time and Space
Partitioning (TSP) architectures in emerging
spacecraft/satellite on-board applications»
(«Επικύρωση των αρχιτεκτονικών χωρο-χρονικού διαχωρισμού (TSP) για τον τομέα των
αναδυόμενων αεροδιαστημικών / δορυφορι-

κών επί του σκάφους εφαρμογών» που εντάσσεται στη δράση «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία
Ελλάδας – Κίνας 2012-2014», προτίθεται να
συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με
ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως εξής:
Ένα άτομο με Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Πληροφορικής, ή Επιστήμης Υπολογιστών, δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Η/Υ ή πτυχίο ΤΕΙ τμήματος
Πληροφορικής ή άλλων τμημάτων συναφούς αντικειμένου. Καταληκτική ημερομηνία:
2-12-2014. Για περισσότερες πληροφορίες οι
υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον
κο Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνο (τηλ. 210
4142637, e-mail: kpapapan@unipi.gr, ώρες
09:00-15:00).

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου «Centaurus – Λογισμικό Συστήματος για
Μελλοντικά, Ετερογενή Συστήματα, Βασισμένα σε Επιταχυντές» - «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» [Κωδικός θέσης: 160], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης ειδικότητας
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής, Έμπειρος ερευνητής σε θέματα τεχνικών μεταγλώττισης, profiling
και συστημάτων χρόνου εκτέλεσης (Διάρκεια: 7,5 μήνες, Τόπος: Βόλος).
Καταληκτική ημερομηνία: 1-12-2014.
Πληροφορίες: κα. Όλγα Χατζηδήμου, Τηλ.: 24210-96740 – 96744,
e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr.

•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Local4Global:
Autonomous Navigation of Teams of Unmanned Aerial or Underwater
Vehicles for Exploration of Unknown Static & Dynamic Environments»
[Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-327], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με αντικείμενο Εύρεση θέσης σε
περιβάλλοντα χωρίς GPS (Διάρκεια: 6 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 4-12-2014.
Πληροφορίες: κ. Κοσματόπουλος Ηλίας,
e-mail: kosmatop@iti.gr.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Εννέα μηχανικοί Η/Υ με συμβάσεις έργου
Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης: «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης
σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο
για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», προτίθεται να αναθέσει
με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τις
παρακάτω εργασίες: - Υποστήριξη λειτουργίας κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και δράσεων
στα πλαίσια της πράξης. - Σχεδιασμό και υλοποίηση
εφαρμογών για την διαχείριση του εκπαιδευτικού
προσωπικού στο εξωτερικό. - Προσαρμογή/διασύνδεση των εφαρμογών του μητρώου δεσμεύσεων
του ΙΤΥΕ με νέα πληροφοριακά συστήματα για την
επέκταση των λειτουργικοτήτων τους - Προώθηση
λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ στα ΣΕΠΕΗΥ, ως εξής:
ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ EΜΠΕΙΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ Ή ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ
ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
HELPDESK –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ,
ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ/ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕ
ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
–ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ.
Καταληκτική ημερομηνία: 5-12-2014.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cti.gr/el/
news-el/joboffers-el/1842- και στην κυρία Αδαμοπούλου Αγγελική e-mail: ada@cti.gr.

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

•Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου: «Algorithms, Games, Mechanisms,
and the Price of Anarchy - ALGAME», προτίθεται
να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου το έργο: Διερεύνηση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων συνδυαστικών
πλειστηριασμών, Διερεύνηση και πειραματική
αξιολόγηση μηχανισμών με ισχυρή φιλαλήθεια
(strong truthfulness) και με περιορισμένη ευαισθησία σε εξωτερικούς παράγοντες, Διερεύνηση και
πειραματική αξιολόγηση μεθόδων βελτιστοποίησης και επαναληπτικών μεθόδων στις παραπάνω
περιοχές, Πειραματική αξιολόγηση και κεντρικοποιημένα και κατανεμημένα περιβάλλοντα,
ως εξής: Ένας Επιστήμονας Μηχανικός Η/Υ
και Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία:
1-12-2014.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cti.gr/el/
news-el/joboffers-el.
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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:
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Έναν τοπογράφο
μηχανικό αναζητεί κατασκευαστική
εταιρεία στο Λονδίνο με μισθό 70.903
ευρώ το χρόνο. Αποστολή βιογραφικών μέσω του: http://ukstaffsearch.
com/.
ΕΛΒΕΤΙΑ: Μηχανικό Υπολογιστών
επιλέγει το CERN στη Γενεύη με
μισθό 6.200 ευρώ το μήνα. Αποστολή
βιογραφικών μέσω του: http://jobs.
web.cern.ch/job/10957.
ΓΑΛΛΙΑ: Μηχανικούς Υπολογιστών ενδιαφέρεται να
προσλάβει μεγάλη τεχνική
εταιρεία στο Παρίσι, με μισθό 42.000 ευρώ το χρόνο.
Αποστολή βιογραφικών στο:
cv.orleansit@expectra.fr.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η εταιρεία
παροχής πυροσβεστικών
ειδών Albert Ziegler GmbH
προσλαμβάνει ένα μηχανικό
σχεδιασμού στη Βιρτεμβέργη. Απαραίτητα προσόντα είναι:
Πτυχίο μηχανολογίας, γνώση
σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D,
άριστη γνώση αγγλικών, καλή γνώση
γερμανικών. Αποστολή βιογραφικών
στο: personal@ziegler.de.
ΓΑΛΛΙΑ: Τη θέση του πολιτικού
μηχανικού επιθυμεί να καλύψει η
βιομηχανία De Viris στην Προβηγκία.
Απαιτείται το πτυχίο ΑΕΙ. Θα εκτιμηθούν η κατοχή μεταπτυχιακού, η διετής προϋπηρεσία και η άριστη γνώση
αγγλικών και γαλλικών. Οι μηνιαίες
απολαβές φτάνουν τα 3.000 ευρώ.
Αποστολή βιογραφικών στο: mounia.
makhoukhi@de-viris.com.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Τη θέση του μηχανικού
πωλήσεων επιθυμεί να καλύψει η

εμπορική εταιρεία Esler στο Ρότερνταμ. Απαραίτητα προσόντα είναι:
Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης ή
Πολυτεχνείου, γνώση αγγλικών και
ολλανδικών, προϋπηρεσία μεταξύ
δύο και πέντε ετών και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Η εταιρεία προσφέρει 4.250 ευρώ το μήνα. Βιογραφικά
στο: joline.vandermaas@esler.nl.
ΣΟΥΗΔΙΑ: Η αυτοκινητοβιομηχανία IKG αναζητεί ένα μηχανολόγο
μηχανικό
στο Γκέτε-

μποργκ.
Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο
ΑΕΙ, η τετραετής πείρα σε αντίστοιχη
θέση, η γνώση τεχνολογιών προσομοίωσης και η άριστη γνώση σουηδικών. Αποστολή βιογραφικών στο:
info@ikg.se.
ΙΤΑΛΙΑ: Η εταιρεία βιομηχανικού
σχεδιασμού Matteotti θα εντάξει στο
δυναμικό της ένα μηχανολόγο μηχανικό στη Ρώμη. Ο ενδιαφερόμενοι
πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης σχολής, άριστη γνώση ιταλικών,
καλή γνώση αγγλικών και άριστες

οργανωτικές δεξιότητες. Αποστολή
βιογραφικών στο: fornovo.matteotti@
adecco.it.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Το Κέντρο Πληροφόρησης για τις Περιβαλλοντικές
Τεχνολογίες του Λουξεμβούργου προσλαμβάνει ένα μηχανικό – ερευνητή
για τη βελτιστοποίηση αλγορίθμων και
τις μηχανικές διεργασίες. Απαραίτητα
προσόντα είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η αποδεδειγμένη
προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα και η άριστη γνώση αγγλικών.
Αποστολή βιογραφικών στο: jobs@
tudor.lu.
ΚΑΤΑΡ: Ένα ηλεκτρολόγο μηχανικό θα εντάξει στο δυναμικό της η
εταιρεία ABS International στο
Κατάρ. Οι υποψήφιοι πρέπει
να διαθέτουν πτυχίο ειδικότητας, εργασιακή πείρα 10
ετών, άριστη γνώση αγγλικών
και AutoCAD, γνώση τεχνικού σχεδιασμού. Αποστολή
βιογραφικών στο: info@absinternational.com.ar.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Τη θέση ενός
προγραμματιστή ζητά να καλύψει
η τεχνολογική εταιρεία Modus στο
Σάρεϊ. Απαιτούνται η γνώση των γλωσσών Python, Bash, PHPGeneral, η
γνώση του λογισμικού LINUX, άριστη
γνώση αγγλικών και τριετής εργασιακή εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών
μέσω του: http://www.cv-library.
co.uk/cgi-bin/job.cgi?j=A200779631.
ΓΑΛΛΙΑ: Τεχνολογικό Ινστιτούτο στη
Λιόν με αντικείμενο τη διάβρωση μεταλλικών υλικών επιθυμεί να προσλάβει έναν ανώτερο τεχνικό εργαστηρίου. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει
πτυχίο ΑΕΙ, πενταετή πείρα και άριστη
γνώση γαλλικών. Οι μηνιαίες απολαβές φτάνουν τα 1.750 ευρώ. Αποστολή βιογραφικών στο: pascaline.
fourny@institut-corrosion.fr.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πλήρωση θέσεων,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικού αριθμού σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων:
α) Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων &
β)Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι εξής:

Δύο ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί.
Ένας ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Καταληκτική ημερομηνία: 1-12-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.
thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/
GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiDiaxAnthrPoron/
ProkirikseisProswpikou1/sox-3-2014.
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ΕΜΠ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μεταπτυχιακά στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα
Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της 16ης σειράς
Μεταπτυχιακών Σπουδών, με έναρξη στο
εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2014-2015.
Οι ειδικεύσεις που προσφέρονται είναι:
α) «Διοίκηση Τεχνολογίας» - (Τ) και
β) «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα» - (Δ).
Στόχος του Προγράμματος είναι να
εκπαιδεύσει μελλοντικά στελέχη στην
διοίκηση επιχειρήσεων και στην υλοποίηση τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας,
αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία
στην απαιτητική και ταχύτατα μεταβαλλόμενη κοινωνία της πληροφορίας.
Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων
πανεπιστημίων. Η διάρκεια είναι δύο χρόνια. Η παρακολούθηση των μαθημάτων
είναι υποχρεωτική και η διεξαγωγή τους
γίνεται απογευματινές ώρες.
Εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των
μαθημάτων ο σπουδαστής εκπονεί και
μεταπτυχιακή εργασία.
Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες όσων ο
νόμος ορίζει, συγκεκριμένα: α) απόφοιτοι
της Σχολής ΗΜ&ΜΥ κι άλλων Σχολών
του ΕΜΠ β) απόφοιτοι του Τμήματος
ΒΔ&Τ του Πανεπιστημίου Πειραιώς γ)
απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών δ) πτυχιούχοι θετικής ή
οικονομικής κατεύθυνσης από ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων
των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενών με το

γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος,
για τους οποίους η απόκτηση ΜΔΕ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού
διπλώματος του ΕΜΠ ε) απόφοιτοι άλλων
Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από
31/10/2014 μέχρι 28/11/2014 να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη
Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο tec-apply@epu.ntua.gr
με ένδειξη θέματος: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
– ΑΙΤΗΣΗ.
Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται
από την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος (e-mail:
tec-apply@epu.ntua.gr, Website: http://
mycourses.ntua.gr, Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου).

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μεταπτυχιακά «MSc in Energy Systems»
Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης
Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά,
σε συνέχεια της εννεαετούς επιτυχημένης
συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy
Systems». Το εν λόγω ΠΜΣ (αποτελεί
συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc
in Energy, που με την παρούσα πρόσκληση
συγκροτεί το 19ο Τμήμα) εκσυγχρονίζοντας
διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει δίνει
επιπλέον τη δυνατότητα στους φοιτητές του
να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών
τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους
ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος
μεταξύ δύο κατευθύνσεων:
α) Το Σχεδιασμό Ενεργειακών Συστημάτων
- Energy Systems Design και
β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technologies.

ΙΠΤΗΛ:

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί
στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος
«MSc in Energy Systems - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά
Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα
Heriot Watt University και ΤΕΙ Πειραιά.
Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ
άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων,
Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση
Ενέργειας, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών
Λύσεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων
/ Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής
κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση της

Αγγλικής γλώσσας.
Το ΠΜΣ είναι «part-time», με τυπική διάρκεια
φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά Παρασκευή απόγευμα
και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει
παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας.
Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση
της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων
και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.
Λεπτομερείς πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών: www.sealab.gr.
Τηλεφωνική επικοινωνία: 210-5381143, Τηλ
& Φαξ: 210-5450959, 210-5381467
(Δευτέρα- Παρασκευή ώρες 09:00-16:00),
e-mail: sealab@gdias.teipir.gr.
Συμπληρωματικές δηλώσεις συμμετοχής
έως και 12 Δεκεμβρίου 2014

Μεταπτυχιακή υποτροφία σε δύο Μηχανικούς

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε
Π «PhoxTrot» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-337], προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες που διαθέτουν
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση
Μεταπτυχιακής Υποτροφίας, ως εξής:

Δύο άτομα ειδικότητας Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου
Μηχ/κού και Μηχ/κού Η/Υ και αντικείμενο έργου Οπτικές
διασυνδέσεις για υπολογιστικά συστήματα (Διάρκεια: 6
μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 8-12-2014.
Πληροφορίες: κ. Πλέρος Νίκος, e-mail: npleros@iti.gr.
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