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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

Δέκα τέσσερις μηχανικοί
με συμβάσεις έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο
υλοποίησης διαφόρων έργων ανακοινώνει ότι
ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου,
ως εξής:
Για το έργο «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα ισχύος στη ναυτιλία μέσω
καινοτόμου διαχείρισης της ανάκτησης ενέργειας (σύντομος τίτλος ECOMARINE)»: Έξι (6)
Άτομα, Διπλωματούχοι Ειδικότητας Ναυπηγού
Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχα-

Ολόκληρες οι προκηρύξεις στην ιστοσελίδα:
http://announcements.edeil.ntua.gr/node.
νικού, Ναυτικού Μηχανολόγου Μηχανικού.
Καταληκτική ημερομηνία: 17-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι
θα πρέπει να απευθύνονται στον Αν. Καθ. κ. Δ.
ΛΥΡΙΔΗ, τηλ. +30-210-7721115, ώρες 9:00 –
17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsvlr@mail.
ntua.gr.
Για το έργο «Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού
μαθηματικού μοντέλου για τη βελτιστοποίηση του
ενεργειακού σχεδιασμού σε ορεινές περιοχές
– ΑΕΝΑΟΣ»: Ένα (1) άτομο, Μηχανικό. Ένα (1)
άτομο, απόφοιτο ΑΕΙ, πενταετούς φοίτησης.
Ένα (1) άτομο, Μηχανικό. Ένα (1) άτομο, απόφοιτο ΑΕΙ, υποψήφιο διδάκτορα.
Καταληκτική ημερομηνία: 17-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα
πρέπει να απευθύνονται στην κ. Β. Στρατηγοπούλου, τηλ. 210-7721126, ώρες 09:00-13:30 καθώς
και στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου,
Καθηγητή Δ. Καλιαμπάκο, τηλ. 2107722211,
ώρες 10.00 - 13.00 (ηλεκτρονικές διευθύνσεις
vstratig@mail.ntua.gr, dkal@central.ntua.gr).
Για το έργο «Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Secure
and Privacy-Aware eGovernment Services —

SPAGOS)»: Δύο (2) άτομα Ερευνητές, Πτυχιούχοι/Διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. με ειδικότητα στην
Πληροφορική ή Τηλεπικοινωνίες ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή συναφή ειδικότητα.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι
θα πρέπει να απευθύνονται στον κ. Ιάκωβο Στ.
Βενιέρη, τηλ. +30-210-7722551, ώρες 10:00 –
14:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση venieris@
cs.ntua.gr.
Για το έργο «Συστήματα χρόνου εκτέλεσης παράλληλου λογισμικού για την αποδοτική αξιοποίηση υπολογιστικών πόρων / Integrating Parallel
Run-Time Systems for Efficient Resource
Allocation in Multicore Systems» ακρωνύμιο
«I-PARTS»: Τρία (3) άτομα Υποψήφιοι διδάκτορες, πτυχιούχοι Μηχανικοί Υπολογιστών ή
Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου
στην Επιστήμη και Τεχνολογία Επικοινωνιών,
Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 21-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι
θα πρέπει να απευθύνονται στον κ. Νεκτάριο
Κοζύρη τηλ.210 7721531, ώρες 10:00 – 18:00
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nkoziris@cslab.
ece.ntua.gr.
Για το έργο «Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφορική ενεργειακή ανάπτυξη
(CRESSENDO)»: Δύο (2) Άτομα: Μηχανικός ή
Τεχνικός με ειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων
(κωδικοί 1δ_7-1 & 1δ_7-2).
Καταληκτική ημερομηνία: 22-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα
πρέπει να απευθύνονται στην κ. Όλγα Κίτσου,
τηλ. 210- 7722837 και 210-7722845 ώρες 9:00 –
15:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση olga@itia.
ntua.gr.

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει στις 29 Απριλίου 2015.
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.
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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

•Η Engineering Intelligence αναζητά έμπειρους
μηχανικούς για να διδάξουν στα σεμινάρια που διοργανώνει,
ή μηχανικούς που έχουν έτοιμα εκπαιδευτικά αντικείμενα
προς διδασκαλία. Απαραίτητη εμπειρία και μεταδοτικότητα.
Ικανοποιητικές αποδοχές, ελαστικό ωράριο. Αποστείλατε
εμπιστευτικά βιογραφικό στο φαξ 210-5150256 ή email:
s.vasilomichelaki@engineering-intelligence.gr.
•Το τεχνικό γραφείο «ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.»
στην Καβάλα αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό ή
Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση. Προσόντα Υποψηφίου: Πτυχίο
Πολιτικού Μηχανικού (ΑΕΙ) ή Αρχιτεκτονικής. Εμπειρία σε Πολεοδομικές
Άδειες. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
και χρήσης Η/Υ. Ενεργή κάρτα
ανεργίας. Η πρόσληψη θα γίνει μέσω
προγράμματος ΟΑΕΔ. Αποστολή
βιογραφικού: hhrysan@yahoo.gr (link
sends e-mail). Τηλ. Επικοινωνίας:
2510232477.
•Ζητούνται καθηγητές Πληροφορικής (Αθήνα και στην ευρύτερη
Αττική, Ασπρόπυργος, Ηράκλειο,
Πάτρα, Καρδίτσα και Τρίκαλα). Προϋποθέσεις - Προσόντα: 1. Πτυχίο Πληροφορικής, 2. Διαμονή στην Αθήνα και στην
ευρύτερη Αττική, Ασπρόπυργος, Ηράκλειο, Πάτρα, Καρδίτσα και Τρίκαλα.
3. Εμπειρία στα ιδιαίτερα μαθήματα.
Παρακαλούμε, αποστείλατε το πλήρες
βιογραφικό σας και ηλεκτρονικό αντίγραφο του πτυχίου σας,
στην ηλ. διεύθυνση: info@iphestus.com (link sends e-mail).
URL : www.diktio-kathigiton.net.
•ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μηχανολόγος ζητείται από Εταιρεία
Επαγγελματικών ψυγείων με εμπειρία στο χώρο, γνώση της
Αγγλικής γλώσσας ή και Γαλλικής , γνώσεις τρισδιάστατων
σχεδίων. Αποστολή βιογραφικού xatzizeta@gmail.com.
•Η εταιρεία INFOANALYSIS, με αντικείμενο την υποστήριξη έργων πληροφορικής (ERP), αναζητά για την Αθήνα έναν
τεχνικό - μηχανικό δικτύων Η/Υ. Ο ιδανικός υποψήφιος θα
πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής κλάδου Πληροφορικής,
να διαθέτει προϋπηρεσία 2 τουλάχιστον ετών σε αντίστοιχη

θέση, γνώσεις για εγκατάσταση & παραμετροποίηση Η/Υ,
servers και περιφερειακών συστημάτων, γνώσεις τεχνολογιών Microsoft (Active Directory, Domain controller κ.λπ.),
άριστη γνώση δικτύων TCP/IP (routing, switching, firewalling,
VPNs, VLANs κ.λπ.), Microsoft sql services, άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες, ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,
ευχέρεια στη γραπτή επικοινωνία, άριστη προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας και
άριστη γνώση Αγγλικών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο φαξ: 210 7211644.
•Μηχανικός Πωλήσεων. Προφίλ Υποψηφίου: Πτυχίο Χημικού Μηχανικού. Γνώση
της αγοράς χρωμάτων για yacht είναι απαραίτητη. Πολύ καλή γνώση των προϊόντων – χρωμάτων για yacht είναι απαραίτητη. Εργασιακή
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Άριστη
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Άριστη
γνώση του MS Office. Ανεπτυγμένες
επικοινωνιακές ικανότητες. Ομαδικό
πνεύμα. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: http://
www.icapcareer.gr/.
•Βιομηχανία στην Κόρινθο
επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό. Περισσότερες
Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή:
http://www.careerbuilder.eu/.
•Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός
για εργασία σε εργοστάσιο μεταλλικών
κατασκευών στο Πολύκαστρο Θεσσαλονίκης. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή:
http://www.skywalker.gr/.
•Πολυεθνική Εταιρεία Αντιπροσωπειών και Διανομής
Χημικών Προϊόντων με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας, ζητάει
Χημικό Μηχανικό, ως Υπεύθυνο Πωλήσεων. Περισσότερες
Πληροφορίες: career@uth.gr.
Πηγή: http://www.skywalker.gr/.
•Ανώνυμη εταιρεία Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων με δραστηριότητα στην Ελλάδα & το Εξωτερικό, ζητά
για τη στελέχωση του τεχνικού της τμήματος Μηχανόλογο
Μηχανικό. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr.
Πηγή: http://www.careerbuilder.eu/.

ΔΕΗ

Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου
Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει
την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆ΥΠΠ), που εδρεύει στην Αθήνα.
Ειδικότερα: 2 ΠΕ Μηχανικoί (Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι).
Καταληκτική ημερομηνία: 15-4-2015.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210- 3323766.
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

•Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει
την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ &
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆ΣΑΠ), που εδρεύει στην Αθήνα,
Χαλκοκονδύλη 22. Ειδικότερα: 2 ΠΕ Μηχανικoί (Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι). Καταληκτική ημερομηνία: 15-4-2015.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 - 5293680
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για Μηχανικούς
με συμβάσεις έργου
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «CAICG» και
τίτλο: «Η συλλογική δράση των «αγανακτισμένων πολιτών»
στην Ελλάδα: αιτία, περιεχόμενο, ενέργειες και συμπεράσματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής» με κωδικό πρότασης
5334, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο
μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και
των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση ανάθεσης έργου, ως
εξής:
Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, Πληροφορικό (Κωδικός
Θέσης: A), με Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων ή Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφοριακών Συστημάτων.
Καταληκτική ημερομηνία: 14-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται ηλεκτρονικώς στον κ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, e-mail: icons@
uom.edu.gr.
•Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδριάσεις 248/18.02.2015 &
250/17.03.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης
του Υποέργου 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», ενδιαφέρεται για
την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
παροχής έργου στη Μυτιλήνη, ως εξής:
Ένα άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή άλλου συναφές αντικειμένου.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Δώρα Μαυρογιάννη (τηλ.
2106492218, email: dora@aegean.gr). Η πρόσκληση στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).
•Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας
σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 251/ 20.03.2015) σας
γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στα Ιωάννινα, ως εξής:
Ένα άτομο Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών, Μεταπτυχιακός

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

τίτλος σπουδών κατά προτίμηση στο γνωστικό αντικείμενο
Μετεωρολογία- Κλιματολογία-Φυσική της Ατμόσφαιρας,
Τμήματος Πανεπιστημίου και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο
ερευνητικό αντικείμενο των αιωρούμενων σωματιδίων της
ατμόσφαιρας και των οπτικών τους ιδιοτήτων και ιδιοτήτων
ακτινοβολίας.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-4-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στην κο Πηλίνη Χριστόδουλο (τηλ. 2251036233, email:xpil@aegean.gr). Η πρόσκληση στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://
www.ru.aegean.gr/).
•Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού
δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της
ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Η Κοινωνική Αρχαιολογία
του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου
και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο The Social Archaeology of
Early Iron Age and Early Archaic Greece Κωδ.350_Ακρωνύμιο EIA-EA Greece, ως εξής:
Ένα άτομο με Δίπλωμα ΑΕΙ από Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
Καταληκτική ημερομηνία: 15-4-2015.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα τηλέφωνα
24210.06420 και 24210.06419.
•Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού
δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της
ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Εργαλείο συνεχούς μεταβολής του μεγέθους των τρανζίστορ για τη βελτιστοποίηση
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων νανοκλίμακας (συντ.τίτλου:
NANOTRIM) Continuous Transistor Sizing Toolset for
nanoscale IC optimization 11ΣΥΝ_5_719 4666, ως εξής:
Ένα άτομο με Διδακτορικό Δίπλωμα από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από Α.Ε.Ι.
της χώρας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικού
Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από Α.Ε.Ι.
Ένα άτομο με Πτυχίο Πληροφορικής από Α.Ε.Ι. και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ασφάλεια Συστημάτων», από Πολυτεχνική Σχολή, Α.Ε.Ι.
Ένα άτομο με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχ. Και Μηχ. Υπολογιστών από Πολυτεχνική Σχολή, Α.Ε.Ι. της χώρας.
Ένα άτομο με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, από
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας Υποψήφιος
Διδάκτορας σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-4-2015.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα τηλέφωνα
24210.06420 και 24210.06419.
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ΙΝΟΥΝ

ΣΥΜΒΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (Ε.Κ.‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου με τίτλο “Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη
και το Ευ Ζην” (ΚΡΗΠΙΣ) (εφεξής καλούμενου Έργου) “ΒΙΣΕΤΑΚ”
με κωδικό ΟΠΣ 452125 και συγχρηματοδοτούμενης από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προτίθεται να
απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων. Ειδικότερα:
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ή πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής ή ισοδύναμη ειδικότητα
Καταληκτική ημερομηνία: 17-4-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.isi.gr/.
•To Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση
υποτροφίας με μεταδιδακτορικό ερευνητή με εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή στατιστικών και χωρικών μεθοδολογιών σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για
την ανάλυση του αστικού χώρου. Η μεταδιδακτορική υποτροφία
είναι στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ΠΕΦΥΚΑ/ Περιβάλλον
και Φυσικές Καταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» της δράσης ΚΡΗΠΙΣ. Απαραίτητα
προσόντα:
• Διδακτορική διατριβή σε θέματα αστικής ανάλυσης, χωροταξίας,
διαχείρισης περιβάλλοντος,
• Συμμετοχή σε ερευνητικά ή εφαρμοσμένα έργα σχετικά με
θέματα ανάλυσης αστικών περιοχών, χωροταξίας, διαχείρισης
περιβάλλοντος στα οποία χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές τεχνικές/
μεθοδολογίες χωρικής ανάλυσης για την ανάλυση των δεδομένων,
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/παρουσιάσεις σε
συνέδρια που σχετίζονται με αναλύσεις σε αστικό ή περιφερειακό
γεωγραφικό επίπεδο χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές/μεθοδολογίες χωρικής ανάλυσης, εφαρμογές spatial decision support
systems,
• Εμπειρία τεκμηριωμένη από δημοσιεύσεις/συμμετοχή σε έργα με
την χρήση μεθοδολογιών χρονοσειρών (time series), χωρικών στατιστικών (spatial statistics) για την ανάλυση δεδομένων στον χώρο,
• Πολύ καλή γνώση λογισμικού Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και στατιστικής ανάλυσης και εμπειρία με την ανάλυση
κοινωνικοοικονομικών δεδομένων.
Καταληκτική ημερομηνία: 14-4-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iacm.forth.gr/.
•Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ενδιαφέρεται να επιλέξει
έναν (1) συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου ««Εξατοµίκευση
θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά του µελανώµατος µε σύζευξη
µεθοδολογιών συστηµικής βιολογίας και ευφυών µεθοδολογιών
εξόρυξης δεδοµένων, [PROMISE]». Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο
επιστηµών της ζωής, Χηµικών Μηχανικών ή Πληροφορικής.
Προσόντα που θα συνεκτιµηθούν: Εµπειρία στην ανάπτυξη
εργαλείων ανάλυσης και απεικόνισης δεδοµένων υψηλής διαστασιµότητας, διαχείριση βάσεων βιολογικών δεδοµένων, εµπειρία
σε γλώσσες διαδυκτιακού προγραµµατισµού (python, web2py,
javascript) εµπειρία στη χρήση βιοπληροφορικών εργαλείων, γνώση
ξένων γλωσσών. Καταληκτική ημερομηνία: 10-4-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eie.gr/.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τέσσερις μηχανικοί
με συμβάσεις έργου

Στα πλαίσια του προγράμματος «Παραμορφώσιμα εργαλεία μικροκοπής μεταβλητής γεωμετρίας αποτελούμενα από
κοπτικά νανοσωματίδια» (κωδικός έργου
11ΣΥΝ_5_10) o Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την υποβολή πρότασης για σύναψη
έως τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:
Θέση 1: Απασχόληση προπτυχιακού
φοιτητή Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με σύμβαση έργου.
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/06/2015 (λήξη του έργου).
Ποσό: 400 ευρώ, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες
Έρευνας επί Συμβάσει από Φυσικά
Πρόσωπα» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής
Προσομοίωσης, Σχολή Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.
Θέση 2: Απασχόληση προπτυχιακού
φοιτητή Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με σύμβαση έργου.
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/06/2015 (λήξη του έργου).
Ποσό: 400 ευρώ, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες
Έρευνας επί Συμβάσει από Φυσικά
Πρόσωπα» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής
Προσομοίωσης, Σχολή Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Θέση 3: Απασχόληση προπτυχιακού
φοιτητή Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με σύμβαση έργου.
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/06/2015 (λήξη του έργου).
Ποσό: 400 ευρώ, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες
Έρευνας επί Συμβάσει από Φυσικά
Πρόσωπα» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής
Προσομοίωσης, Σχολή Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.
Θέση 4: Απασχόληση προπτυχιακού
φοιτητή Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με σύμβαση έργου.
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/06/2015 (λήξη του έργου).
Ποσό: 400 ευρώ, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες
Έρευνας επί Συμβάσει από Φυσικά
Πρόσωπα» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής
Προσομοίωσης, Σχολή Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.
Καταληκτική ημερομηνία: 21-4-2015.
Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες
μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των
Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα
τηλέφωνα 2821 0 37041 (κα Λιαδάκη
Αγγελική) & 28210 37073 (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης
www.elke.tuc.gr.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης
του Ε Π «HOMER-312883» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-418]
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένα άτομο με ειδικότητα Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα και αντικείμενο Σημασιολογική ανάλυση και αναζήτηση
πολυμεσικών δεδομένων (Διάρκεια: 3 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 14-4-2015.
Πληροφορίες: Δρ. Στέφανο Βροχίδη,
e-mail: stefanos@iti.gr
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Dem@Care-288199» [Κωδικός θέσης:
ΙΠΤΗΛ-419] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένα άτομο με ειδικότητα Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα και αντικείμενο Ανάπτυξη Διαδικτυακών Υπηρεσιών και
Γραφικών Διεπαφών για Σύστημα Συλλογής, Επεξεργασίας
και Οπτικοποίησης Δεδομένων Διάχυτης Νοημοσύνης
(Ambient Intelligence) (Διάρκεια: 6 μήνες)
Καταληκτική ημερομηνία: 14-4-2015.
Πληροφορίες: κ. Γεώργιο Μεδίτσκο,
e-mail: gmeditsk@iti.gr.
•Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ),
στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Technology enabled
behavioural change as a pathway towards better selfmanagement of CVD - PATHway» [Κωδικός θέσης: ΙΝΕΒ15-6]προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός H/Y,
ή Πληροφορική με αντικείμενο ανάλυση βιοσημάτων Ανάπτυξη πολύ-παραμετρικών μοντέλων ασθενειών και
συστήματος στήριξης απόφασης για παρακολούθηση /
αποκατάσταση καρδιακών ασθενών (Διάρκεια: 8 μήνες)
Καταληκτική ημερομηνία: 15-4-2015.
Πληροφορίες: κα. Φωτεινή Κοπάνη, Τηλ.: 2310 498472,
Fax: 2310 498270
•Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ),
στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «An analytics framework
for integrated and personalized healthcare services in
Europe - AEGLE» [Κωδικός θέσης: ΙΝΕΒ-15-7] προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός H/Y, ή
Πληροφορική με αντικείμενο Σχεδιασμός και υλοποίηση
συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας βιοϊατρικών και
γενετικών δεδομένων (Διάρκεια: 8 μήνες)
Καταληκτική ημερομηνία: 15-4-2015
Πληροφορίες: κα. Φωτεινή Κοπάνη, Τηλ.: 2310 498472,
Fax: 2310 498270
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•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» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν
αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
ως εξής:
Ένα άτομο ως Τεχνικό Προσωπικό ειδικότητας Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής, με αντικείμενο
Εγκατάσταση / τεχνική υποστήριξη υλικού (Διάρκεια: 3,3
ανθρωπομήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδικός θέσης 198).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης – Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής (Διάρκεια: 3 μήνες, Τόπος: Βόλος,
Κωδικός θέσης 200).
Καταληκτική ημερομηνία: 17-4-2015.
Πληροφορίες: κα Όλγα Χατζηδήμου,
Τηλ.: 24210-96744, e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr.
Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ),
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Διεπιστημονική
Συνεργασία στην Περιοχή “Ενέργεια και Περιβάλλον” για
την Στρατηγική Ανάπτυξη, Διατήρηση της Αριστείας και
Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του ΕΚΕΤΑ, μέσω της
αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων» - «ΚΡΗΠΙΣ»
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικός
Λογισμικού – Προγραμματιστής με αντικείμενο Συμβολή στην ανάπτυξη i) εφαρμογών σε δίκτυα και ii) εφαρμογών για τη συλλογή στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία
μεγάλου όγκου βάσεων δεδομένων (Διάρκεια: 6 μήνες,
Τόπος Θέρμη, Κωδικός θέσης: 1307).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Πολιτικού
Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού με ειδίκευση
σε θέματα αξιολόγησης διαδικασιών στον τομέα των
εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας,
με αντικείμενα Διενέργεια έρευνας στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων βιοαγροδιατροφικών προϊόντων και
στη διαχείριση (αποθήκευση, μεταφορά, κλπ.) τροφίμων
και ποτών για την κάλυψη αναγκών ιδιαίτερων ομάδων
καταναλωτών (π.χ. χαμηλής περιεκτικότητας σε γλουτένη,
υψηλής περιεκτικότητας σε αντιθρομβωτικές ιδιότητες,
χαμηλής περιεκτικότητας σε κάλιο & φώσφορο, κλπ) (Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος Θέρμη, Κωδικός θέσης: 1308).
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικού Παραγωγής ή Πληροφορικής, με
αντικείμενο Συμβολή i) στον σχεδιασμό και υλοποίηση
αλγορίθμων βελτιστοποίησης σε θέματα δικτύων και
γράφων, ii) στον σχεδιασμό και υλοποίηση μαθηματικών
προγραμμάτων βελτιστοποίησης και iii) στην διαχείριση
και εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων μεγάλου
μεγέθους (Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος Θέρμη, Κωδικός
θέσης: 1309). Καταληκτική ημερομηνία: 16-4-2015.
Πληροφορίες: κος Δημήτρης Μαργαρίτης,
Τηλ.: +302310498467, e-mail: dmarg@certh.gr.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Μηχανικοί με συμβάσεις έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 414/23-03-2015
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών,
για την υλοποίηση του έργου «Σεισμική προστασία γεφυρών μέσω
λικνισμού των υψίκορμων βάθρων με επαναφορά λόγω βαρύτητας―
διδασκόμενοι από την ευστάθεια των μνημείων: Πειραματική και
αναλυτική διερεύνηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς
Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ευστάθιο Μπούσια, Καθηγητή του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να
αναθέσει με σύμβαση έργου το κάτωθι: Δύο άτομα με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-4-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Ειρήνη
Μαυροειδή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του
ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996633, e-mail:
emavr@upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 413 / 16-03-2015
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών,
για την υλοποίηση του έργου «Σχεδίαση και Ανάπτυξη χιλιοστομετρικού RFIC/MMIC ολοκληρωμένου κυκλώματος στην E-band και
σε τεχνολογία CMOS για εφαρμογές ραδιοδικτύων κορμού κινητής
τηλεφωνίας και ιδιωτικά δίκτυα του μέλλοντος», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο
πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Βασίλειο Παλιουρά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος

ΙΚΥ:

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως
κάτωθι: Ένας με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Δίπλωμα
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πτυχίο Φυσικής ή
Απόφοιτος Τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή Τμήματος Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή συναφές.
Καταληκτική ημερομηνία: 17-4-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την κα. Ειρήνη Μαυροειδή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του
ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996633, e-mail:
emavr@upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 413 / 16-03-2015
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών,
για την υλοποίηση του έργου «Οικουμενική WiFi Πλατφόρμα», που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή,
στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Βασίλειο Παλιουρά,
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
Ένας Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Δίπλωμα Μηχανικού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πτυχίο Φυσικής ή Απόφοιτος
Τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή Τμήματος Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή
συναφές. Καταληκτική ημερομηνία: 16-4-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την κα. Ειρήνη Μαυροειδή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του
ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996633, e-mail:
emavr@upatras.gr.

18 υποτροφίες για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
προκηρύσσει συμπληρωματικά δέκα οκτώ
(18) θέσεις υποτροφιών για το ακαδ.
έτος 2014-2015, με σκοπό την εκπόνηση
μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος
διδακτορικής διατριβής στις δότριες χώρες
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ
Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.
Οι Υποτροφίες θα έχουν χρονική διάρκεια
έως 18 μήνες και απευθύνονται σε διδάκτορες ή υποψήφιους διδάκτορες σε γνωστικά
πεδία όπως:
• Τεχνολογία - Διαχείριση Υδατικών Πόρων
• Τεχνολογία Περιβάλλοντος
• Θαλάσσια Χωροταξία - Διαχείριση Παρά-

ΑΠΘ:

κτιων Ζωνών
• Διαχείριση Περιβάλλοντος
• Θαλάσσια Οικολογία / Βιολογία - Υδροβιολογία
• Επιστήμη της Προστασίας και διαχείρισης
Υδατικών Πόρων
• Υδατοκαλλιέργειες
• Θαλάσσιο Περιβάλλον
• Θαλάσσια Τεχνολογία
• Εξόρυξη Υδρογονανθράκων
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Θαλάσσιο Περιβάλλον - Παραγωγή Ενέργειας από
Υδατοπτώσεις
• Επιστήμες Περιβάλλοντος
Καταληκτική ημερομηνία: 5-6-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις
μπορούν να επικοινωνούν:
• Για τις διαδικασίες αξιολόγησης των
υποψηφίων: Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210
3726394, katgiannou@iky.gr (link sends
e-mail) Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.:
210 3726395, sotiropoulou@iky.gr (link
sends e-mail) Email Τμήματος διαγωνισμών:
diagwnismoi@iky.gr (link sends e-mail)
• Για τις διαδικασίες παρακολούθησης
φυσικού/ οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων Χριστοδούλου Άννα (210 3726327,
achris@iky.gr (link sends e-mail))
Ερωτοκρίτου Μαρία (210-3726381,
mariaeroto@iky.gr (link sends e-mail)

Διδασκων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Α.Π.Θ. αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (1
άτομο) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, για τη

διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:
- Λεπτότοιχες Διατομές και Ελαστική Ευστάθεια
Καταληκτική ημερομηνία: 10-4-2015.
Τηλέφωνο Γραμματείας: 2310995853.
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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:
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Πολιτικοί Μηχανικοί και
Σχεδιαστές εσωτερικού χώρου ζητούνται από μεγάλη κατασκευαστική
με έδρα τη Σαουδική Αραβία Τηλ.: 00966-552000354 antoniadou_d@
yahoo.gr
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η Losberger στην Γερμανία αναζητεί: - Πολιτικούς
Μηχανικούς (http://goo.gl/nvFxiX) - Σχεδιαστή Αρχιτεκτονικού
Σχεδίου / Προγραμματιστής CAD (http://goo.gl/Je8uaE)
- Σχεδιαστή / Σχεδιάστρια Κατασκευών Χάλυβα
(http://goo.gl/03R9Pt). URL: www.losberger.
com.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό
ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της η
εταιρεία Heerema Marine Contractors στο
Λέιντεν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία στον
τομέα κατασκευής πλοίων και άριστη γνώση
της αγγλικής. Βιογραφικά μέσω του http://bit.
ly/1EA20HH.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό ως μηχανικό
περιβάλλοντος θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία
Van Oord στο Ρότερνταμ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
έχουν μεταπτυχιακό αντίστοιχο της ειδικότητας, επαγγελματική
εμπειρία στη ροή νερού, αναλυτικές ικανότητες, καθώς και άριστη
γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του http://bit.
ly/1EA4cdp.
ΒΕΛΓΙΟ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό πρόκειται να εντάξει στο
δυναμικό της η εταιρεία Vero Tech στις Βρυξέλλες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό στην ηλεκτρονική, ευρεία γνώση
αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, γνώση των προγραμμάτων
Cadence Orcad και Pspice, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής και
της γαλλικής. Η γνώση της ολλανδικής θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά
αποστέλλονται στο http://bit.ly/1Ba4kvQ.
ΒΕΛΓΙΟ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να προσλάβει
στο δυναμικό της η εταιρεία DuPont στη Μπριζ. Οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό στην μηχανολογία, επαγγελματική
εμπειρία, καθώς και άριστη γνώση της ολλανδικής και της αγγλικής.
Βιογραφικά αποστέλλονται στο http://bit.ly/1x8715x.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Τρεις μηχανολόγους μηχανικούς ενδιαφέρεται να προσλάβει γαλλική εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο
αντίστοιχο της ειδικότητας, άριστη γνώση χρήσης του προγράμματος
3D CAD, εμπειρία στην ανάπτυξη μηχανολόγων προϊόντων και άριστη
γνώση της αγγλικής και της γερμανικής. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ 30.000 και 60.000 ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται στο
f.derivaux@technologyandstrategy.com.
ΓΑΛΛΙΑ: Έναν μηχανικό ενδιαφέρεται να προσλάβει το ερευνητικό
ινστιτούτο European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) στην
Γκρενόμπλ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν στη μηχανική ή στη
φυσική, εμπειρία στον σχεδιασμό αναλογικών ηλεκτρονικών και πρακτική εμπειρία στον τομέα μικροηλεκτρονικής. Οι ετήσιες απολαβές
για τους υπαλλήλους κυμαίνονται μεταξύ 42.000 και 50.000 ευρώ. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά έως 7/4 στο
http://bit.ly/1ljrUf7.
ΓΑΛΛΙΑ: Ένα μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να προσλάβει η
εταιρεία Alstom στη Ναντ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο
αντίστοιχο της ειδικότητας, τριετή επαγγελματική εμπειρία, γνώση του

προγράμματος SCADA, πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών λογισμικών
και άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής, με τη γνώση της ισπανικής να συνεκτιμάται. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του http://bit.
ly/1CKbegD.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να εντάξει
στο δυναμικό της η εταιρεία Aker Solutions. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, επαγγελματική εμπειρία και άριστη γνώση χρήσης των προγραμμάτων Solidworks/ MS
Project και Factory Master. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω
του http://bit.ly/1EINngm.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό περιβάλλοντος
πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό του ο οργανισμός ICF International στο Λονδίνο. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο
αντίστοιχο της ειδικότητας, μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών, τουλάχιστον πενταετή
επαγγελματική εμπειρία σε φορείς
περιβάλλοντος, άριστη γνώση θεμάτων
ενέργειας, υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και πολύ
καλή γνώση θεμάτων κλιματικής αλλαγής.
Βιογραφικά αποστέλλονται έως 13/4 στο
http://bit.ly/1GWuVAQ.
ΣΟΥΗΔΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να προσλάβει στο δυναμικό της η εταιρεία
τηλεπικοινωνιών Huawei Technologies στο Γκέτεμποργκ. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας,
επαγγελματική εμπειρία σε τμήματα μηχανολογικού σχεδιασμού και
άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο http://bit.
ly/1N5FhR8.
ΔΑΝΙΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό πρόκειται να προσλάβει η
εταιρεία πετρελαίου και αερίου Maersk Oil στο Λίνγκμπι. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της ειδικότητας, τουλάχιστον οκταετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των
συστημάτων ασφαλείας καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής και
βασική γνώση της δανικής. Βιογραφικά υποβάλλονται στο http://bit.
ly/1BIcMLK.
ΔΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό ως process engineer ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία Alfa Laval στο Ζόμποργκ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, εμπειρία
στην τεχνολογία περιβάλλοντος, εμπειρία με τις μηχανολογικές και τις
σχεδιαστικές γραμμές παραγωγής, εμπειρία στη διαχείριση λυμάτων
καθώς και κατανόηση οικονομικών μελετών. Βιογραφικά αποστέλλονται έως τις 17/4 μέσω του http://bit.ly/1ybz7b9.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Δύο πολιτικούς μηχανικούς ενδιαφέρεται να εντάξει
στο δυναμικό της η κατασκευαστική εταιρεία Statsbygg στο Οσλο. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας,
επαγγελματική εμπειρία, γνώση σύναψης δημοσίων συμβάσεων, γνώση χρήσης συναφών λογισμικών, όπως BIM, LEAN, BREEAM ή και
ISY, καθώς και άριστη γνώση της νορβηγικής. Οι ετήσιες απολαβές
κυμαίνονται μεταξύ 61.621 και 77.224 ευρώ. Για την αποστολή βιογραφικών επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 0047 920 25 813.
ΦΙΛΑΝΔΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να εντάξει στο
δυναμικό της η εταιρεία Intel στο Τάμπερε. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να έχουν πτυχίο και αντίστοιχο μεταπτυχιακό, δεκαετή επαγγελματική
εμπειρία, εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων, όπως CAD, ProEngineer
και Windchill, εμπειρία στον τομέα πιστοποίησης και εμπειρία στον
σχεδιασμό εξαρτημάτων. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του http://
bit.ly/1OAixMu.
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ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Μεταπτυχιακά στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών λειτουργούν Μεταπτυχιακές Σπουδές οι οποίες
οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).
Το Τμήμα απονέμει ΔΔ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, στις κατευθύνσεις:
1. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών.
2. Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος.
3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων.
Κατ’ εξαίρεση, το Τμήμα απονέμει ΔΔ στην Επιστήμη
των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή στην Επιστήμη της
Στατιστικής.
Στις διαδικασίες επιλογής εισακτέων για ΔΔ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού μπορούν να συμμετάσχουν:
(α) διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και
άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
(β) πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών

ΔΠΘ:

Πανεπιστημίων, (γ) πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ γνωστικού
αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, πλην εξαιρετικών
περιπτώσεων, οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
Στην αίτησή του, κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει την
κατεύθυνση στην οποία επιθυμεί να εκπονήσει τη Διδακτορική Διατριβή του. Στη διαδικασία επιλογής εισακτέων
για ΔΔ στην Επιστήμη των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή
στην Επιστήμη της Στατιστικής μπορούν να συμμετάσχουν
κάτοχοι ΜΔΕ σε επιστημονική περιοχή συναφή με μία εκ
των δύο ανωτέρω.
Καταληκτική ημερομηνία: 26-6-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2610 - 996506,
996504
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.civil.upatras.gr

Δύο θέσεις Καθηγητών

Το Δ.Π.Θ. προκηρύσσει την πλήρωση δύο
θέσεων Καθηγητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ως εξής:
Μία θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστι-

κό αντικείμενο «Τεχνολογίες Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας».
Μία θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση και

έλεγχος διεργασιών σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων».
Καταληκτική ημερομηνία: 20-4-2015.
Πληροφορίες: τηλ. 25410 79108.

ΕΜΠ

Υποτροφίες σε φοιτητές
Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε εκτέλεση
της Διαθήκης του «Ελευθέριου Τσαντίλη» χορηγεί υποτροφίες
σε φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για επίδοση
εισαγωγής ετών 2013 και 2014.
Τα κριτήρια είναι τα εξής:
- Να έχουν εισαχθεί στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο, κατά το έτος 2013 ή
2014 και να έχουν γεννηθεί και φοιτήσει σε Σχολείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Τερψιθέας (Δήμου Αποδοτίας, Επαρχίας
Ναυπακτίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας) ή

- Να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και οι γονείς τους να είχαν αρχικά κατοικήσει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τερψιθέας και κατόπιν
να μετακινήθηκαν σε άλλο μέρος της Ελλάδος.
- Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 400€ ανά δικαιούχο και
έτος επίδοσης.
Καταληκτική ημερομηνία: 5-5-2015.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Μέριμνας, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του
Ε.Μ.Π. στο τηλέφωνο 210-7721951

Χημικός Μηχανικός στο ΙΔΕΠ
Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων
-ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «SECURECHAIN
- Securing future-proof environmentally compatible
bioenergy chains» [Κωδικός θέσης: 212Ε] προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός, με αντικείμενο Εύρεση στατιστι-

κών δεδομένων, ανάπτυξη κριτηρίων περιγραφής και παρακολούθησης της ποιοτικής σύνθεσης και της βιωσιμότητας
εφοδιαστικών αλυσίδων βιοενέργειας στη Δυτική Μακεδονία, Δράσεις διάχυσης και δικτύωσης (Διάρκεια: 8 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 16-4-2015.
Πληροφορίες: κα Σοφία Κούτσιανου , Τηλ.: 2463055300,
Fax: 2463055301
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