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Για αγγελίες απευθυνθείτε 
στην Τράπεζα Πληροφοριών 
ΤΕΕ: jobs@tee.gr  
& τηλ: 210-3671112
Για πλήρη ενημέρωση για 
προσφορά εργασίας, μελέτες 
και έργα μπείτε  
στην ιστοσελίδα του  
ΤΕΕ: www.tee.gr
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ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για 
μηχανικούς στον ιδιωτι-
κό τομέα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ-
ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: 
Θέσεις για μηχανικούς 
με συμβάσεις έργου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις  
ΔΕΠ για μηχανικούς και 
με συμβάσεις έργου

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕ-
ΡΙΚΟΥ: Θέσεις για 
μηχανικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων

ΥΠΕΚΑ: Μηχανικοί με 
μετάταξη ως Επιθεωρη-
τές Περιβάλλοντος

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) 
του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει 
Επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση έργου 
στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: 
«Cyclic and person-centric Health management: 
Integrated appRoach for hOme, mobile and 
clinical eNvironments- CHIRON», το οποίο συγ-
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-
JU, ως εξής:
Αντικείμενο 1: Έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη 
συστημάτων εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς 
χώρους σε εφαρμογές eHealth
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού 
Η/Υ ή Πληροφορικής 
Αντικείμενο 2: Έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη 
υποσυστημάτων επικοινωνίας συνεργατικών αντι-
κειμένων – collaborative objects σε ασύρματα 
δίκτυα αισθητήρων σε εφαρμογές eHealth.
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού 
Η/Υ ή Πληροφορικής 
Αντικείμενο 3: Έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη 
λογισμικού τεχνητής ευφυΐας για ενσωματωμένα 
συστήματα περιορισμένων πόρων σε εφαρμογές 
eHealth.
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού 
Η/Υ ή Πληροφορικής 
Αντικείμενο 4: Έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη 
υποσυστημάτων ασφαλών δικτύων αισθητήρων 
σε εφαρμογές eHealth

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού 
Η/Υ ή Πληροφορικής 
Αντικείμενο 5: Έρευνα και στην ανάπτυξη ασφα-
λών αρχιτεκτονικών για ενσωματωμένα συστή-
ματα με ιδιαίτερα χαμηλούς πόρους βασισμένων 
σε ασφαλή διαχείριση κλειδιών συμμετρικής 
κρυπτογράφησης καθώς και σε τεχνικές άμυνας 
μέσω απόκρυψης πληροφορίας.
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού 
Η/Υ ή Πληροφορικής
Καταληκτική ημερομηνία: 2-7-2013
Πληροφορίες: ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 
2610910301,2 fax: 2610910303, e-mail: kokkali@
isi.gr. Σχετικός σύνδεσμος: http://www.isi.gr 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 
(EPSO) προκηρύσσει διαδικασία επιλογής με 
σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων των 
επιτυχόντων υποψηφίων, από την οποία θα προ-
σλαμβάνει συμβασιούχο προσωπικό στον τομέα 
της ασφάλειας ΤΠΕ και της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.
Ο αριθμός επιτυχόντων που χρειάζονται τα 
θεσμικά όργανα κατά την περίοδο 2014-2016 θα 
είναι κατά προσέγγιση:
Βοηθός ασφάλειας ΤΠΕ (50 άτομα)
Αναλυτής ασφάλειας ΤΠΕ (50 άτομα)
Η βάση δεδομένων θα χρησιμοποιείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Τα καθήκο-
ντα θα ασκούνται κυρίως στις Βρυξέλλες και στο 
Λουξεμβούργο, όπως απαιτείται. Περιορισμένος 
αριθμός θέσεων εργασίας μπορεί να βρίσκεται 
σε ορισμένες αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον 
κόσμο.
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: (συμπεριλαμβανομένης 
της επικύρωσης) 16/07/2013 στις 12:00 (το μεση-
μέρι) ώρα Βρυξελλών.
Σχετικός σύνδεσμος: http://europa.eu/epso 

EPSO:Προκήρυξη για 100 άτομα στην ασφάλεια  
ΤΠΕ και κυβερνοχώρου

Θέσεις εργασίας για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, 
Μηχανικούς Η/Υ & Πληροφορικής
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Νίκος Πέρπερας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Φρόσω Καβαλάρη
Γεώργιος Π. Καραλής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Από διάφορες ιδιωτικές 
εταιρείες στην Ελλάδα 

ζητούνται διπλωματούχοι 
μηχανικοί διαφόρων ειδικο-
τήτων για εργασία ως εξής:

ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
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•ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ με έδρα στην Ξάνθη ζητά 
έναν Πολιτικό Μηχανικό μέσω του προγράμμα-
τος “Επιταγή Εισόδου Στην Αγορά Εργασίας Για 
Ανέργους Νέους έως 29 Ετών». Η αποστολή 
βιογραφικών γίνεται στο e-mail: cantoniadis79@
hotmail.com.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6979708081

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ μηχανικός διπλω-
ματούχος ζητείται από το 
μηχανουργείο Παγκαλίδη 
για το τμήμα ποιοτικού 
ελέγχου info@pagkalidis.
com

•ΧΗΜΙΚΟ Μηχανικό Π.Ε. ή 
Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. 
ως Υπεύθυνο Παραγωγής 
ζητά Βιομηχανία ζωοτρο-
φών. Απαραίτητη προσόντα 
5ετής εμπειρία βιομηχανι-
κές εγκαταστάσεις Απαραί-
τητη γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
23330-64000   info@elviz.gr

•ΈΝΑ ΑτΟΜΟ ΈΙδΙΚΟτΗ-
ΤΑΣ Export ArEA SALES 
MAnAgEr για τη Θεσσα-
λονίκη αναζητάει η Alumil, 
η οποία δραστηριοποιείται 
στον τομέα έρευνας, 
ανάπτυξης και παραγω-
γής προϊόντων διέλασης 
αλουμινίου. Ο ιδανικός 
υποψήφιος θα πρέπει 
να έχει πτυχίο Μηχανολόγου/ Πολιτικού/ Αρχι-
τέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ, εμπειρία από τρία έως 
πέντε έτη σε οργανωμένη Διεύθυνση Πωλήσεων 
σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Ρωσικών και 
Αγγλικών, άριστη γνώση AutoCAD, πολύ καλές 
επικοινωνιακές ικανότητες και δυνατότητα ταξι-
διών. Η εταιρεία προσφέρει σταθερές αποδοχές 
σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιο-
λόγηση επιλογής, μεταβλητές αποδοχές σύμφω-
να με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης, συνεχή 
υποστήριξη και εκπαίδευση, μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης και άριστο περιβάλλον εργασίας. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@alumil.com 

• ΈΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ πωΛΗΣΈωΝ και ένα σύμβου-
λο Αειφόρου Δόμησης προσλαμβάνει την περίοδο 
αυτή και η ΖΕΒ ΑΕΕΥ. Ο ιδανικός υποψήφιος για 
το πρώτο πόστο θα πρέπει να διαθέτει οπωσδή-
ποτε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στα ενερ-
γειακά συστήματα, άριστη γνώση αγγλικών και 
χειρισμού Η/Υ (Microsoft office), καλή γνώση 

AUTOCAD και νομοθεσίας κτιρίων και εργασιακή 
εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών. Απαραίτητα 
προσόντα για τη δεύτερη θέση είναι το πτυχίο 
ΑΕΙ. η άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
(MS Office), η καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων, π 

πολύ καλή γνώση ΚΕΝΑΚ και η προϋπηρεσία 
τουλάχιστον πέντε ετών. Οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδι-
αφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας: 
http://www.zeb.gr 

•ΈτΑΙΡΈΙΑ πληροφορικής ανα-
ζητεί system engineers, database 
administrators developers (java web), 
software support. Προσόντα: πτυχίο 

Πληροφορικής ή μηχανικού υπολο-
γιστών, άριστη γνώση αγγλικών. 

Αποστολή βιογραφικού Jobs@
bopen.gr

•ΑπΟ ΝΑΥτΙΛΙΑΚΗ Εται-
ρεία, εδρεύουσα στα Η.Α.Ε., 
ζητείται νέος Ναυπηγός / 
Μηχανολόγος, για παρακο-
λούθηση νέων κατασκευών 
στην Κίνα. Προϋπηρεσία σε 

νέες κατασκευές θα ληφθεί 
υπ’ όψιν. Βιογραφικά στη διεύ-

θυνση shiphuman@tyahoo.gr

•Η FIERATEX Α.Έ. βιομηχανία 
παραγωγής υφασμάτων ΖΗΤΑ: 
Χημικό μηχανικό  και Ηλεκτρο-
νικό Μηχανικό παραγωγής. 

Αποστολή βιογραφικών: e-mail: 
perkonst@fieratex.gr 

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ μηχανικός άντρας με εμπειρία 
εργοταξίου και με γνώσεις στη σύνταξη μηχανο-
λογικών μελετών για έκδοση αδειών. Αποστολή 
βιογραφικών domus-pr@otenet.gr

•ΑπΟ ΝΑΥτΙΛΙΑΚΗ Εμπορική Εταιρεία ζητείται 
κύριος Ναυπηγός - Μηχανολόγος άνω των 35 
ετών με πτυχίο Proficiency Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο navalarchitect1968@gmail.com 

•πΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΣτΗΣ IT DEpARTmEnT 
ζnτείται από Ναυτιλιακή εταιρεία στο Π. Φάλη-
ρο. Οι υποψήφιοι έως 30 ετών, πτυχιούχοι AEI/
TEI Πληροφορικής, καλή γνώση Αγγλικής, με 
2ετή προϋπηρεσία σε προγραμματισμό Java με 
χρήση των τεχνολογιών Eclipse, Apache Tomcat, 
Hibernate ORM, Microsoft Sql Server ή Oracle, 
Swing ή SWT, Servlets & JSP. Επιθυμητή γνώση 
του ZK Framework, Javascript και ειδικότερα 
jQuery. Αποστείλατε βιογραφικό, επισυνάπτοντας 
πρόσφατη φωτογραφία στο personnel58b@gmail.
com 
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
www.cti.gr. 
•το Ίδρυμα τεχνολογίας και Έρευνας (ΙτΈ), στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονικός Βοηθός Μο-
ριακής Διαγνωστικής» (electronic Molecular Diagnostics 
Assistant – eMoDiA), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφε-
ρόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου .
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για 
σύναψη μιάς/έως δύο. συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτι-
κού δικαίου και ειδικότερα:
Α. Μια Θέση Συνεργαζόμενου Επιστήμονα
Κάτοχος Πτυχίου είτε Μεταπτυχιακού τίτλου (μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης, Master) της Πληροφορικής, ή Μηχα-
νικής (Engineering) ή Βιοπληροφορικής ή Ιατρικής Πληρο-
φορικής ή παρεμφερών περιοχών (Μαθηματικά, Βιολογία, 
Φυσική)
Καταληκτική ημερομηνία: 10/7/2013
Πληροφορίες: chrys@ics.forth.gr. Σχετικός σύνδε-
σμος:http://www.ics.forth.gr 
•το Έρευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και ειδικότερα το Ινστι-
τούτο Επεξεργασίας του Λόγου προτίθεται να απασχολήσει 
έξι (6) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου 
χρόνου για τις ανάγκες της υλοποίησης του έργου ΠΟ-
ΛΥΤΡΟΠΟΝ (Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική 
Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ) εκ των οποίων:
Συνεργάτης 1 – Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός / Μηχανικός H/Y
Συνεργάτης 5 – Πληροφορικός / Επιστ. Υπολογιστών / 
Μηχανικός Υπολογιστών
Καταληκτική ημερομηνία: 28-6-2013.
Πληροφορίες: vpana@ilsp.athena-innovation.gr  και 210 
6875303
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.
ilsp.gr
•το Έθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης/Έθνικό Ίδρυμα Έρευ-
νών ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου 
με 2 άτομα στο πλαίσιο της πράξης «Πλατφόρμα Παροχής 
Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών 
Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχο-
μένου», ως εξής:
1 ΠΕ (γνωστικό αντικείμενο: κινούμενη εικόνα)
1 ΠΕ Πληροφορικός/ Μηχανικός Η/Υ
Καταληκτική ημερομηνία:20-6-2013.
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.
ekt.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ζητούν μηχανι-
κούς για διάφορα ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις 
έργου. Αναλυτικά: 
•το Ινστιτούτο τεχνολογίας Υπολογιστών & Έκδόσεων 
«διόφαντος» (ΙτΥΈ) {ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ)}, καλεί Συνεργάτες 
Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να 
υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στo πλαίσιo υλοποί-
ησης του έργου: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 
Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης 
Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολια-
σμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές 
Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο 
έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθη-
ση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα 
πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441.
Η σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχει 
συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση θα 
δύναται να ανανεωθεί μέχρι τη λήξη του έργου. Το ύψος της 
αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο 
που θα ανατεθεί και  την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου. 
Προκηρύσσονται οι εξής θέσεις:
1. Έως  μια σύμβαση για Έμπειρο μηχανικό Σχεδίασης 
και Ανάπτυξης Λογισμικού, με δίπλωμα μηχανικού Η/ Υ και  
πληροφορικής  ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
2. Έως δύο συμβάσεις για προγραμματιστές Ανάπτυξης 
Λογισμικού Web με δίπλωμα μηχανικού Η/ Υ και  πληροφο-
ρικής  ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
3. Έως δύο συμβάσεις για προγραμματιστές  - Αναλυτές 
Ανάπτυξης Λογισμικού Java / XML Software developer, με 
πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικού ή Θετικών Επιστη-
μών.
4. Έως δύο συμβάσεις για σχεδιαστές – Προγραμματιστές 
για ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού και διαδραστικών ιστο-
σελίδων (web designer – developer), με  Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
Πληροφορικής ή Μηχανικού με κατεύθυνση Πληροφορικής.
5. Έως 4 συμβάσεις για διαχειριστές υπολογιστικών 
συστημάτων (System administrator) με πτυχίο ΑΕΙ Πληρο-
φορικής ή θετικών επιστημών ή Δίπλωμα μηχανικού.
Έδρα: Αθήνα. Διάρκεια 6 μήνες με δυνατότητα επέκτασης 
ως την περαίωση του έργου.
Καταληκτική ημερομηνία: 22 – 6 – 2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φορέα: 

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

Εκπαιδευτικοί για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για τη διδασκαλία αντίστοιχων 
μαθημάτων.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων 
και δικαιολογητικών 28 – 6 – 2013.
Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο Εκπαίδευσης 
της Σχολής κάθε εργάσιμη μέρα 9 π.μ. έως 1 μ.μ., στα 
τηλέφωνα:210-7762614, 210-7706162 
Και στην ιστοσελίδα της Σχολής www.army.gr. 

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με έδρα την Αθήνα 
(Στρατόπεδο Φακίνου - Παπάγου), για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 
2013 - 2014, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλο-
γή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. 
Συνολικά θα προσληφθούν έως 26 πτυχιούχοι ΑΕΙ 
Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής ή 
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Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με τις πράξεις 
του Πρύτανη αριθμ. 3282/13-05-2013, 
3274/13-05-2013 και 3276/13-05-2013 
που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ 
534/22-05-2013/τ.Γ, προκηρύσσονται 
τρεις (3) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) αντίστοιχα ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τομέας Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του 
Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: 
«Αρχιτεκτονική Τεχνολογία». 

Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας της 
Αρχιτεκτονικής και των Εικαστικών 

Τεχνών 
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό 
αντικείμενο: 
«Εικαστικές Τέχνες: Ελεύθερο Σχέδιο». 
τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, 
Αποκατάστασης και Επαναχρησιμο-

ποίησης Μνημείων και Αρχιτεκτονικής 
τοπίου 

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγη-
τή και στο γνωστικό αντικείμενο: 
«Συντήρηση, Αποκατάσταση και Διαχείριση 
Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων». 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτή-
των λήγει στις 07-08-2013. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών τηλ. 28210 37102.

Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΛΛΑΔΑ
Στο 27,4% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο
Στο 1.355.237 έφτασαν οι άνεργοι το πρώτο τρίμηνο του 
2013, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε στα 
3.595.921 άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. Το ποσοστό ανεργίας άγγιξε το 27,4%, 
έναντι 26,0% του προηγούμενου τριμήνου και 22,6% του 
αντίστοιχου τριμήνου του 2012. 
Η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο και κατά 6,3% σε σχέση με το πρώτο 
τρίμηνο του 2012.
Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 4,6% σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 21,0% σε σχέση με το 
πρώτο τρίμηνο του 2012.
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31,0%) είναι σημαντικά 
υψηλότερο από των ανδρών (24,7%), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 
ετών (60,0%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 66,3%.
Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργί-
ας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο 
(42,9%), ενώ ακολουθούν τα άτομα που έχουν απολυτήριο 
Τριτάξιας Μέσης Εκπαίδευσης (33,4%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν 
διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (15,3%) και στους πτυχιούχους 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατά 73% αυξήθηκαν τα ποσοστά  
Ελλήνων μεταναστών
Το φαινόμενο της μετανάστευσης όξυνε ιδιαίτερα η κρίση 
με τη Γερμανία να βλέπει εκτόξευση των μεταναστών που 
ζητούν να εργαστούν στο έδαφος της. Η μεγαλύτερη 
εισροή καταγράφεται όπως είναι φυσικό από τις χώρες του 
Νότου.Ειδικότερα, το 2012:
•73% αύξηση κατέγραψαν τα ποσοστά των μεταναστών από 
την Ελλάδα
•50% από την Ισπανία
•50% από την Πορτογαλία
•35% από την Ιταλία.
•Αύξηση 2% και για όσους μεταναστεύουν προς τις ΗΠΑ.
Αντίθετα, στην Ιταλία της κρίσης, 11% λιγότεροι ήταν οι μετα-
νάστες προς τη χώρα το 2012, ενώ έχουν μειωθεί κατά 44% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 2007.
Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, στις χώρες - μέλη του 
καταγράφηκε αύξηση των μεταναστών κατά 2% σε ετήσια 
βάση. Περίπου 4.000.000 άνθρωποι είναι μετανάστες στη 
ζώνη των χωρών του Οργανισμού.
Η ροή μεταναστών από τις χώρες που πλήττονται πιο 
σοβαρά από την κρίση αυξήθηκε κατά 45% την τριετία 2009 
- 2011.
Ωστόσο, οι μετανάστες είναι μια από τις κοινωνικές ομάδες 
που πλήττονται σοβαρότερα από την ανεργία. Οι μετανά-
στες που μένουν χωρίς δουλειά για περισσότερο από 12 
μήνες αυξήθηκε από 31% το 2008 σε 44% το 2012.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Πάτρας στις  
υπ’ αριθμ.  16/23-5-2013 και 18/3-5-
2013  συνεδριάσεις  του, μετά από 
σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων του, 
προκειμένου να προβεί στη κάλυψη 
διδακτικών αναγκών, Προκηρύσσει 
θέσεις Επιστημονικών, Εργαστηριακών 
Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών 
Μαθημάτων για πρόσληψη με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, για το χειμερινό και εαρινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-
2014 για τα Τμήματα του ΤΕΙ Πάτρας 
και τα Παραρτήματα του, στο Αίγιο, 
Πύργο και Αμαλιάδα.
Η αναλυτική προκήρυξη έχει αναρ-
τηθεί διευθύνσεις:  www.teipat.gr,  
e-lecturers.teipat.gr και η ηλεκτρονική 
υποβολή της αίτησης θα γίνεται στη 

διεύθυνση e-lecturers.teipat.gr
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων τοποθετημένα σε ειδικό 
φάκελο, πρέπει να είναι αριθμημένα και 
να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
επομένη της ημερομηνίας της τελευταί-
ας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο 
και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 12-
6-2013 έως και την Δευτέρα 01-7-2013 
(ώρες 9.00 π.μ.-13.00 μ.μ.) στις Γραμ-
ματείες των Τμημάτων και Παραρτημά-
των. Πληροφορίες στις Σχολές:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ: 2610-369278
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ: 2610-369236
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: 
2610-369279
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ: 2610-369363.

Εργαστηριακοί και εκπαιδευτικοί 
συνεργάτες

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Τρεις Θέσεις ΔΕΠ στο Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων
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Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΑΠΘ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν 
να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-996042 (Α. Κωνσταντι-
νίδης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ).
•Ο Έιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αρι-
στοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΈΛΚΈ ΑπΘ) 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εξελιγμένη Υπολογιστική 
Μοντελοποίηση και Εφαρμογές για Καινοτόμα Υλικά και Διατά-
ξεις» της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. 
Θεόδωρο Τσιμπούκη, καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, προτίθεται 
να αναθέσει σε (1) άτομο για διάστημα 21 μηνών (με δυνατότη-
τα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό 
προϋπολογισθέν ποσό 35.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένας μεταδιδάκτορας με δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
και Μηχανικού Υπολογιστών (Τηλεπικοινωνιακή Κατεύθυνση)
Καταληκτική ημερομηνία: 25 – 6 – 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν 
να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-996323.
•Ο Έιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αρι-
στοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΈΛΚΈ ΑπΘ) 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προηγμένα Υλικά για 
Δέσμευση Υδραργύρου», που συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης) και από Εθνικούς Πόρους (Δράση «Συνεργασία 2011») 
με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γ. Σταυρόπουλο, Επίκουρο 
καθηγητή τμήματος Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. προτίθεται να 
αναθέσει σε δυο άτομα για διάστημα 24 μηνών (με δυνατότητα 
παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό 
προϋπολογισθέν ποσό 38.880 € (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
-δύο υποψήφιοι διδάκτορες με πτυχίο χημικού ή χημικού 
μηχανικού.
Καταληκτική ημερομηνία: 20 -  6 – 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν 
να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-995918.

•Ο Έιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αρι-
στοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΈΛΚΈ ΑπΘ) 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Internal Length Gradient 
Mechanics Across Scales and Materials: Theory, Experiments 
and Applications - Βαθμιδική Μηχανική Εσωτερικού Μήκους 
Διαμέσου Κλιμάκων και Υλικών: Θεωρία, Πειράματα και 
Εφαρμογές», (Δράση Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσε-
ων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC 
Grant Schemes) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ηλία Αϋ-
φαντή, καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προτίθεται 
να αναθέσει σε πέντε μεταδιδάκτορες ερευνητές με συνολικό 
προϋπολογισθέν ποσό 240.000 € (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
-πέντε μεταδιδάκτορες ερευνητές με Πτυχίο/Δίπλωμα Φυσι-
κομαθηματικών/Πολυτεχνικών Σχολών −Διδακτορικό Δίπλωμα 
σε επιστημονικό αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο του 
έργου− Άριστη γνώση Αγγλικών −Γνώση Η/Υ.
Καταληκτική ημερομηνία: 25 – 6 – 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν 
να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-996042 (Α. Κωνσταντι-
νίδης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ).
•Ο Έιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αρι-
στοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΈΛΚΈ ΑπΘ) 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Internal Length Gradient 
Mechanics Across Scales and Materials: Theory, Experiments 
and Applications - Βαθμιδική Μηχανική Εσωτερικού Μήκους 
Διαμέσου Κλιμάκων και Υλικών: Θεωρία, Πειράματα και 
Εφαρμογές», (Δράση Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων 
που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant 
Schemes) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς 
πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ηλία Αϋφαντή, καθη-
γητή της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει 
σε τρία άτομα και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 80.000 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), 
με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
-τρεις υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές με 
πτυχίο Φυσικομαθηματικών – Πολυτεχνικών Σχολών.
Καταληκτική ημερομηνία: 25 – 6 – 2013.

Μηχανικοί ερευνητές με συμβάσεις έργου

Τρεις Μηχανικοί από εταιρεία Πληροφορικής
Η εταιρία πληροφορικής VeltioGreeceLtd με έδρα την Καλαμαριά 
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού προγράμμα-
τος που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση προτίθεται να προσλάβει δύο (2) ερευνητές και ένα (1) 
τεχνικό μισθωτής σχέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης με τα 
εξής απαιτούμενα προσόντα:
 (A)– 2 Ερευνητές με Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή ομότιμων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Δι-
δακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών με τουλά-
χιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο της 
ερευνητικής πρότασης η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά 
την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου με εξειδίκευση Τμήματος 

Πληροφορικής ή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
(Β)– 1 Τεχνικό (Υποστηρικτικό Προσωπικό) με Πτυχίο Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή 
ομότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αναγνωρι-
σμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Μεταπτυχιακό δίπλωμα με εξειδίκευση 
Τμήματος Πληροφορικής ή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Η υποβολή των βιογραφικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση job13f@veltio.com για την/τις θέση/εις με τίτλο “Veltio 
Mining” - Τεχνικός ή/και Ερευνητής και έως τις 21/06/2013.
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•Ο Έιδικός Λογαριασμός του δημοκριτείου πανεπιστημίου Θράκης 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιπτώσεις των μητροπολιτικών 
κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και 
ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση 
δορυφορικών δεδομένων», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβά-
λουν πρόταση προς σύναψη έως μία (01) σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:
•Ένα (01) άτομο με 9,24 Α/Μ απασχόλησης και με συνολικό προϋπο-
λογισθέν ποσό 16.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των 
νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Kάτοχος πτυχίου Μηχανικού Περιβάλλο-
ντος, με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέματα ατμόσφαιρας, με εμπει-
ρία στην ομογενοποίηση δεδομένων αέριας ρύπανσης και ατμοσφαιρι-
κών παραμέτρων και γνώση γλωσσας προγραμματισμού FORTRAN.
Καταληκτική ημερομηνία: 21/06/2013
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προς υλοποίηση αντικεί-
μενο
οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
με τον 
Ε.Υ. του έργου Αναπλ. Καθ. κ. Κωνσταντίνο Κουρτίδη, kourtidi@env.
duth.gr. 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινω-
νήσουν τηλεφωνικά με την κα Ελένη Ραφτοπούλου, 25410-79745.(ώρα 
10.00 –13.00).
•πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης 
προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με 

αριθμ.πρωτ.: 13477/12-06-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
ΘΑΛΗΣ - ΑΕΙΣ - ΕΜΠ «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών 
και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ) 01» κωδικό 
MIS 380133, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1121 και Συντονίστρια την Καθηγήτρια 
Αντωνία Μοροπούλου, Αναπληρωτή Πρύτανη - Αντιπρύτανη ΕΜΠ, η 
οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση.
-Ένα Άτομο με πτυχίο ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για παροχή έργου στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και 
Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) στην Κρήτη. 
Καταληκτική ημερομηνία: 25 – 6 – 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνο-
νται στην κ. Βιβή Πουλή, τηλ. 2810391970, ώρες 09:00 –13:30 και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση ppouli@iesl.forth.gr. 
•Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διαστημικές 
Υπολογιστικές Εφαρμογές σε Αναδυόμενες Μαζικά Παράλληλες Αρχι-
τεκτονικές Επεξεργαστών: Επιδόσεις, Ενέργεια, Φερεγγυότητα» και με 
Κωδικό ΓΓΕΤ 12CHN358 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ 
κ. Δημήτριο Γκιζόπουλο ζητείται ένας (1) ερευνητής για την ερευνητική 
στήριξη του έργου κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής, Μηχανικός Η/Υ ή 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Καταληκτική ημερομηνία: 27 – 6 – 2013.
Πληροφορίες: dgizop@di.uoa.gr (τηλ. 210-7275145). 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής προκειμένου να 
στελεχωθεί ο Τομέας Στερεάς Ελλάδας της 
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλο-
ντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν.2947/2001 (Α 228) , του άρθρου 7 του 
Π.Δ. 165/2003 (Α137), του άρθρου 6 του Ν. 
3818/2010 (Α17) και του άρθρου 22 του ν. 
4014/11 (Α 209) ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ: 
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τους 
υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπη-
ρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. 
οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπασθούν για 
τρία (3) έτη. 

Οι διαθέσιμες προς πλήρωση κενές θέσεις 
προσωπικού που αφορούν τους διπλωμα-
τούχους μηχανικούς για τον Τομέα Στερεάς 
Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) κατά αριθμό και 
κατηγορία-κλάδο-ειδικότητα περιγράφονται 
ως εξής: 
• Μία (1) θέση Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
•Μία (1) θέση Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΠΕ 
Πολιτικών Μηχανικών 
•Δύο (2) θέσεις Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 
• Μία (1) θέση Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΠΕ 
Τοπογράφων Μηχανικών 

• Μία (1) θέση Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΠΕ 
Μεταλλειολόγων Μηχανικών 
• Τέσσερις (4) θέσεις Επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος ΠΕ Περιβάλλοντος [ δύο (2) θέσεις 
ειδικότητας Χημικών και δύο (2) θέσεις ειδικό-
τητας Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Περιβαλ-
λοντολόγων] 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρι-
νίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στη Δ/νση Διοικητικού του ΥΠΕΚΑ 
στο τηλέφωνο 213 1515 163 ή στην Ειδική 
Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας στο τηλέφωνο 210 6974714 ή 
στην Ε.Υ.Ε.Π στο τηλέφωνο 2108701810, τις 
εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Αρκετές θέσεις για μηχανικούς και IT 
Specialists στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξω-
τερικό προσφέρονται μέσω της εταιρείας 
Grecruitment. Αυτή τη στιγμή στην ιστο-
σελίδα της εταιρείας (www.grecruitment.
com ) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές 
πληροφορίες για τις εξής θέσεις:

•Engineering positions 
-Design engineer - Platform Electricity 
MV & HV, Hamburg 
-Design Coordinator (f/m), Munich 
-Research & Development Mechanical 
Engineer, Foshan – China
-Well Drilling Specialist, Almetyevsk, 

Republic of Tatarstan – Russia 
-Senior Planning Engineer, Abu Dhabi
•IT Specialists 
-Frontend developer, Munich 
-Process Engineer/ Lithography, 
Antwerpen
-Java Developer, Hamburg 

Μηχανικοί με συμβάσεις έργου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Οκτώ θέσεις σε διάφορες χώρες

ΥΠΕΚΑ : Μηχανικοί με μετάταξη ως Επιθεωρητές  
Περιβάλλοντος
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ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΑΔΑΣ: Δέκα τέσσερις δομικούς μηχανικούς  θα προ-
σλάβει η εταιρεία «Bombardier» στο Κεμπέκ. Οι υποψήφιοι 
θα πρέπει να έχουν πτυχίο μηχανολόγου ή αεροναυπηγού 
μηχανικού, τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, ικανότητα διαχείρισης προϊόντος, άριστη γνώση του 
Microsoft Office Suite, Catia V5, Enovia, επιθυμητή η γνώση 
AutoCAD και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υπο-
βάλλονται στο: www.jobs.bombardier.com/job/Structural-
Design-Engineer/1912637/. 

ΙΣΠΑΝΙΑ: Δέκα μηχανικούς μηχανολογικής  ή ηλεκτρολογι-
κής κατεύθυνσης θα προσλάβει η εταιρεία «AB Group» στη 
Βαρκελώνη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο, 
άριστη γνώση αγγλικών, με τη γνώση άλλων γλωσσών να 
αποτελεί προσόν. Προσφέρονται εκπαίδευση και στέγη. 
Βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή αποστέλλονται ως τις 
15 Ιουλίου στο:  lavoraconnoi@gruppoab.it με κωδικό θέσης 
«ISTP-13».

ΚΑΤΑΡ: Πέντε ηλεκτρολόγους μηχανικούς ενδιαφέρεται να 
εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία μηχανικών «Al Hamad» 
στην Ντόχα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο 
αντίστοιχο, προϋπηρεσία σε  τμήματα συντονισμού και σχεδι-
ασμού και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλ-
λονται στο: www.alhamadqatar.com/careers.aspx. 

ΙΤΑΛΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ως μηχανικό διασφά-
λισης ποιότητας θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία 
«Lamborghini». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 
πτυχίο αντίστοιχο, τεχνική γνώση των μεθόδων κατασκευ-
ής των εξωτερικών διακοσμητικών, τριετή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση της αγγλικής, με επιθυμητή 
τη γνώση γερμανικών και προθυμία ταξιδιών. Βιογραφικά 
υποβάλλονται στο: www.careers.lamborghini.com. 

ΕΛΒΕΤΙΑ: Έναν μηχανικό ενέργειας θα προσλάβει η εταιρεία 
τσιμέντου «Holcim» στο Χόλντερμπανκ. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό στο βιομηχα-
νικό τομέα, προϋπηρεσία  σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση 
της αγγλικής και προθυμία ταξιδιών. Βιογραφικά υποβάλ-
λονται μέσω του: www.holcim.com/careers/jobs-at-holcim-
headquarters.html. 

ΚΥΠΡΟΣ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό θα προσλάβει η 
κατασκευάστρια εταιρεία παιχνιδιών «Engino» στη Λεμεσό. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, 
γνώση CNC, Invertor, AutoCAD, EDM και προϋπηρεσία σε 
μηχανουργείο ή και σε εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών. 
Βιογραφικό και επιστολή αποστέλλονται στο: info@engino.
com. 

ΙΤΑΛΙΑ: Έναν χημικό μηχανικό θα προσλάβει βιομηχανία 
πλαστικών και καουτσούκ στο Φορλί. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει πτυχίο αντίστοιχο, προϋπηρεσία στον κλάδο των πλα-
στικών και καλή γνώση ιταλικών και αγγλικών. Βιογραφικά 
υποβάλλονται στο: www.studiomartini.it/offerte.php?area=1, 
με κωδικό θέσης «W758».

ΕΛΒΕΤΙΑ: Ένα μηχανολόγο μηχανικό ως μηχανικό διασφά-
λισης ποιότητας θα προσλάβει η εταιρεία «Bombardier» στη 
Ζυρίχη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, 
πενταετή προϋπηρεσία σε τμήμα διαχείρισης προϊόντος 

και ασφάλειας, γνώση των προγραμμάτων 8D, Six Sigma, 
Kaizen, APQP, FMEA, KVP, SP, καθώς και άριστη γνώση της 
αγγλικής και γερμανικής. Υποβολή βιογραφικών στον ιστό-
τοπο της εταιρείας: www.jobs.bombardier.com/job/Zurich-
Project-Quality-Assurance-Manager-%28mw%29/2527576. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό θα εντάξει στο 
δυναμικό της  η «BMW Group» στο Μόναχο. Οι ενδιαφερό-
μενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, επαγγελματική 
εμπειρία με το Catia V5, βασική γνώση στο FEM, άριστη 
γνώση της αγγλικής και πολύ καλή γνώση των εφαρμογών 
του MS Office. Βιογραφικά με τον κωδικό θέσης «56867», 
υποβάλλονται στο: www.bmwgroup.com/com/en/karriere/
stellenangebote/index.html. 

ΙΣΠΑΝΙΑ: Με έναν  μηχανικό οπτικών και φωτιστικών συ-
στημάτων θα ενισχυθεί το δυναμικό της εταιρείας «EADS 
Group» στη Χετάφε. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο 
αεροναυπηγού μηχανικού, τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση αγγλικών και ικανότητα 
λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Βιογραφικά 
υποβάλλονται στο: www.eads/int/en/work-for-eads/apply/
search-for-vacancies.html,  με κωδικό θέσης «10218745 IE 
EN EXT 2»

ΕΛΒΕΤΙΑ:  Ένα μηχανικό τηλεπικοινωνιών ως διευθυντή 
πωλήσεων θα προσλάβει η εταιρεία «Nexus Telecom» στη 
Ζυρίχη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή 
και μεταπτυχιακό αντίστοιχο, προϋπηρεσία στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών, αποδεδειγμένη ικανότητα επίτευξης στό-
χων πωλήσεων και άριστη γνώση της αγγλικής, με επιθυ-
μητή τη γνώση ρωσικών. Υποβολή βιογραφικών στο: www.
nexus.telecom.com/about_us/careers/p2013_004_sales_
manager_en.php. 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Ένα μηχανολόγο μηχανικό θα προ-
σλάβει η εταιρεία «Atkins» στη Σκοτία. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα  πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο με επιθυμητό το 
μεταπτυχιακό τίτλο, προϋπηρεσία στον τομέα της ενέργειας 
ή και του σχεδιασμού και πολύ καλή γνώση των κανονισμών 
των συστημάτων πίεσης. Υποβολή βιογραφικών στο: www.
atkinsglobal.taleo.net/careersection/atkins_coorporate/
jobdetail.ftl. 

ΙΤΑΛΙΑ:  Ένα σύμβουλο μηχανικό υπολογιστών θα προ-
σλάβει η εταιρεία «SAP» στο Μιλάνο. Απαιτούνται πτυχίο 
ή και μεταπτυχιακό αντίστοιχο, κατανόηση της μεθοδο-
λογίας της εταιρείας, άριστη γνώση αγγλικών και προ-
ϋπηρεσία σε τμήμα διαχείρισης προϊόντος. Βιογραφικά 
υποβάλλονται στο: www.careersatsap.com/CareerCenter.
aspx#mainView=search;popUps=1 με  κωδικό θέσης «IT-
57198815-EN13-002». 

ΟΜΑΝ: Ένα δομικό μηχανικό θα προσλάβει εταιρεία συμ-
βούλων μηχανικών στο Μασκάτ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να έχουν πτυχίο πολιτικού μηχανικού, τετραετή πείρα ως 
σύμβουλοι και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υπο-
βάλλονται μέσω του: www.gulftalent.com/home/Structural-
Design-Engineer-jobs-in-Muscat-Oman-125141.html. 

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές 
εταιρείες σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:
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Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου προκη-
ρύσσει έξι (6) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους 
παρακάτω Τομείς:
Δύο   (2) θέσεις για τον Τομέα «Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιο-
μηχανικών Διαδικασιών» στις παρακάτω γνωστικές  περιοχές:
α) «Ασφάλεια Εγκαταστάσεων» μια (1) θέση
β)  «Βιομηχανική Βιοτεχνολογία» μια (1) θέση
Μια (1) θέση για τον Τομέα «Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανά-
πτυξης Διεργασιών και Συστημάτων» στην ακόλουθη γνωστική 
περιοχή:
γ)  «Ανάπτυξη Ταχύρυθμου Αναερόβιου Βιοαντιδραστήρα»  
μια  (1) θέση
Τρεις (3) θέσεις για τον Τομέα «Χημικών Επιστημών» στις 
ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
δ)  «Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης»  μια (1) θέση
ε)  «Φωτοκατάλυση» μια (1) θέση
στ)  «Ηλεκτροχημεία Υλικών» μια (1) θέση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γνωστική περιο-
χή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
- Για την πρώτη θέση στον Αναπλ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Φ. 
Ρήγα, τηλ. 210 7723267
- Για τη δεύτερη θέση στον  Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Δ Κέκο, 
τηλ. 210-7723205
- Για την τρίτη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Γ. Λυμπεράτο, 
τηλ. 210 7723256
- Για την τέταρτη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Σ. Λιοδάκη, 
τηλ. 2107723116, και
- Για την πέμπτη και έκτη  θέση στον Επικ. Καθηγητή του ΕΜΠ 
κ. Μ. Μπουρουσιάν, τηλ. 210 7723097
Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή, από 13 έως και 27 
Ιουνίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιολογητικά της προκήρυξης: κ.  Α. Μάνεση τηλ. 210 772 
1128, e-mail: manessi@chemeng.ntua.gr. 

Το  Athens Information Technology θα προσλάβει ένα διακεκρι-
μένο επιστήμονα για Ακαδημαϊκή θέση (Επίκουρο ή Αναπληρωτή 
Καθηγητή) στην περιοχή των Αλγορίθμων και της Ασφάλειας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ALISS). Η θέση αυτή αποτελεί 
μέρος μιας στρατηγικής απόφασης στο ΑΙΤ για έρευνα και 
εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριακών 
συστημάτων. Ο υποψήφιος αναμένεται να ηγηθεί και να ανα-
πτύξει  περαιτέρω την αντίστοιχη ομάδα έρευνας (ερευνητές και 
εργαστήριο), που υπάρχει ήδη στο ΑΙΤ. Εκτός από τα διδακτικά 
καθήκοντα,  η θέση αυτή απαιτεί  την εκτέλεση έρευνας αιχμής 
με υψηλό επιστημονικό αντίκτυπο , καθώς και την προσέλκυση 
ερευνητικών πόρων από εθνικές ή διεθνείς πηγές χρηματοδό-
τησης. Στόχος εκείνου που θα εκλεγεί πρέπει να είναι η ενεργή 
συμβολή στη δημιουργία μιας ισχυρής, διεθνώς αναγνωρισμένης 
ακαδημαϊκή δραστηριότητας στην περιοχή των  Αλγορίθμων και 

της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Με λίγα λόγια, το 
ΑΙΤ αναζητά έναν επιστήμονα που να επιδιώκει την ακαδημαϊκή 
αριστεία και να διακρίνεται από την ικανότητα να ηγηθεί των προ-
σπαθειών έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ασφάλειας 
των πληροφοριακών συστημάτων και των αλγορίθμων.
Ο μισθός θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και η βαθμίδα 
εκλογής θα είναι ανάλογη με τα προσόντα και την εμπειρία του 
υποψηφίου.
Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
ΑΙΤ: http://www.ait.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/υποψήφιες καλούνται να επικοινω-
νήσουν με τον : καθηγ. Λάζαρο Πολυμενάκο, Αντιπρύτανη του 
ΑΙΤ, tel. +30 210 6681752, email: lcp@ait.gr Athens Information 
Technology (AIT), 19.5 km Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Παιανία 
GR - 19002, Αθήνα.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγη-
ση 25 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) 
σε όλα τα επιστημονικά πεδία, για πανεπιστημιακά ιδρύματα της 
Ελλάδας και του εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
- o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών 
τους είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για αποφοίτους Ελληνικού 
πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80% της κλίμακας βαθμολογίας αν 
πρόκειται για αποφοίτους ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
- έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το 
οποίο θα είναι το πρώτο που θα παρακολουθήσουν.
- ειδικά για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, δικαίωμα υπο-
βολής έχουν όσοι προτίθενται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών σε πόλη διαφορετική από τον μόνιμο τόπο 
διαμονής τους.
- δεν έχουν υπερβεί το 28o έτος της ηλικίας τους.
- έχουν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν 
στην κάλυψη του κόστους των σπουδών τους.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής.
Προθεσμία υποβολής: Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 – Δευτέρα 8 Ιουλίου 
2013. 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιη-
θούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 2013.
Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση:
http://www.latsis-foundation.org 

ΑΙΤ

Καθηγητής στην περιοχή των Αλγορίθμων και της 
Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Προκήρυξη για έξι άμισθους υποψήφιους διδάκτορες
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