
 

Τ ε χ ν ι κ ό  ε π ι μ ε λ η Τ η ρ ι ό  ε λ λ ά δ ά ς

ΕΡΓΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 1

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις 
για μηχανικούς με συμ-
βάσεις έργου

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 
Θέσεις για μηχανικούς 
διαφόρων ειδικοτήτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗ: 51 θέσεις Εθνικών 
Εμπειρογνωμόνων με 
απόσπαση

Η εταιρεία Πληροφορικής «Sieben» επενδύει με 
νέο τμήμα R&D στην Πάτρα και προχωρά στην 
άμεση πρόσληψη 30 ατόμων. Η κατανομή των 
θέσεων είναι η εξής: technical director 1, technical 
managers 4, user experience designer 1, senior 
software developers 12, software developers 12. 
Για όλες τις θέσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Πληροφορικής και 
πολυετή αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Επιπλέον, για τον  technical director απαιτούνται: 
Γνώση HTML, CSS, XML, Visual Studio, .NET, 
Microsoft SQL Server, γνώσεις από project 
manager, μεθοδολογίας ανάπτυξης software, 
προγραμματισμού σε javascript και ανάλυσης – 
σχεδιασμού  software.
Για τους technical managers απαραίτητα είναι: 
η γνώση HTML, CSS, XML, Visual Studio, .NET, 

Microsoft SQL Server, οι γνώσεις από project 
manager, μεθοδολογίας ανάπτυξης software, 
προγραμματισμού σε javascript και η εμπειρία στη 
διαχείριση έργων και στην καθοδήγηση ομάδας 
ανάπτυξης.
Για τον user experience designer απαιτούνται 
σπουδές σε visual design, UI, Interactive Media 
ή Industrial design, Expert level, στη διαχείρι-
ση κοινών εργαλείων σχεδιασμού και γνώση 
Dreamweaver, Flash, HTML, CSS, XML/XSL.
Για τους senior software developers και software 
developers χρειάζεται η γνώση HTML, CSS, XML, 
Visual Studio, .NET, Microsoft SQL Server, οι γνώ-
σεις από javascript και μεθοδολογίας ανάπτυξης 
software.
Βιογραφικά αποστέλλονται στο: jobs-
softwaredeveloper@sieben.gr.   

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου 
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δέκα (10) 
Εξωτερικούς Συνεργάτες για τις ανάγκες του 
έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Ηπείρου» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, 
ως εξής:

3 συνεργάτες-Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ πρώτης βαθμί-
δας
4 ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχα-
νικού ή Μηχανικού Η/Υ, Μεταπτυχιακό, Εμπειρία
3 ΠΕ/ΤΕ με Εμπειρία
Καταληκτική ημερομηνία: 01/08/2013
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: 
http://research.teiep.gr

ΤΕΙ HΠEIΡΟY 

Δέκα Εξωτερικοί Συνεργάτες

SIEBEN ΠΑΤΡΑΣ

Ζητά 30 Πτυχιούχους Πληροφορικής

Σας ευχόμαστε 
καλό καλοκαίρι
Θα είμαστε  
μαζί σας πάλι 
τον Σεπτέμβριο
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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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•ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εΤΑΙρεΙΑ με Bulk Carriers με 
έδρα τον Πειραιά ζητάει Μηχανολόγο/ Μηχανικό με 
πτυχίο Μηχανολογίας / Ναυπηγικής, πολύ καλή γνώση 
ISM/ISPS, τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία 
και πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ Αποστολή 
βιογραφικών:hr.shippersonel@yahoo.com
•ΤεΛεΙΟΦΟΙΤΟΙ σχΟΛώΝ ζητούνται για 
πρακτική άσκηση από εταιρεία 
Πληροφορικής Κατασκευής 
Ιστοσελίδων και Διαφήμι-
σης στο Ιντερνετ. Αποστολή 
βιογραφικού στο job@exnet.gr 
2315-111002.
•μεγΑΛΗ ΑΝώΝΥμΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤώΝ logistiCs, ζητάει να 
προσλάβει άμεσα: Μηχανικό 
λογισμικού Απόφοιτο Α.Ε.Ι.,με 
μεγάλη εμπειρία σε Logistics 
εφαρμογές και E.R.P. Πε-
ρισσότερες Πληροφορίες: 
career@uth.gr. Πηγή: http://
www.skywalker.gr/
•ΖΗΤεΙΤΑΙ πΤΥχΙΟΥχΟσ μΗ-
ΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΕΙ) από Βιομηχα-
νία Υλικών Συσκευασίας στο 
Κορωπί για την κάλυψη θέσης 
στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 
της Εταιρείας. Περισσότερες 
Πληροφορίες: career@
uth.gr. Πηγή: http://www.
careerbuilder.eu/
•ΖΗΤεΙΤΑΙ ΝεΑ μΗχΑΝΙ-
ΚΟΣ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ή Οικονομολόγος βοηθός γραμ-
ματέας κατασκευαστή οικοδομικών έργων στην Δυτική 
Κρήτη. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr
•Η ΒΙΟμΗχΑΝΙΑ ΑΒεΤεΛ Αε, δυναμική και αναπτυσ-
σόμενη ζητά άμεσα ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩ-
ΣΕΙΣ για την ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Απαιτού-
μενα προσόντα: Πτυχίο Ανωτερης η Ανώτατης Σχολής 
Μηχανολόγου. Εμπειρία σε Βιομηχανική Παραγωγή. 
Γνώση χειρισμού Η/Υ. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους). Περισσό-
τερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: http://www.
careerbuilder.eu/
•ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μΗχΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑπΤΥξΗσ ΛΟγΙσμΙ-
ΚΟΥ (Software Engineers) και Εμπειροι Προγραμ-
ματιστής Εφαρμογών (Senior Developers) για άμεση 
πρόσληψη και εργασία στα γραφεία της εταιρείας 
στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση τουλάχιστον 4 μηνών. Περισσότερες 
Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: http://www.
careerbuilder.eu/
•Η e-gate ε.π.ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
ζητά να προσλάβει στέλεχος που θα συμμετάσχει στην 

υποστήριξη και την ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρημα-
τικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. 
Πηγή: http://www.skywalker.gr/

•σΥμΒΟΥΛΟ πώΛΗσΗσ για την Αττική αναζητά 
η εταιρεία Καυκάς, η οποία δραστηριοποιείται 

στον χώρο του Ηλεκτρολογικού Υλικού. Ο 
νέος συνεργάτης θα έχει την ευθύνη της 
εξυπηρέτησης πελατών αλλά και της υπο-
στήριξής τους μετά την πώληση. Ο ιδανι-

κός υποψήφιος θα πρέπει να έχει ηλικία από 
22 έως 35 ετών, διετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση, πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ Ηλεκτρο-

λογίας, γνώση χρήσης Πληροφοριακών 
συστημάτων και γνώση αγγλικής 

γλώσσας. Αλλα χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται είναι η άνεση στην 
επικοινωνία, η ομαδικότητα, η ορ-
γάνωση και η διαχείριση χρόνου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο email: hr@
kafkas.gr.  Πληροφορίες: www.

kafkas.gr.
•eΝΑΝ ΥπΑΛΛΗΛΟ εΙδΙ-

ΚΟΤΗΤΑσ senior software 
engineer θα εντάξει στο δυναμικό 
της η Profile Α.Ε., στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο 
νέος συνεργάτης θα προσληφθεί με 

σύμβαση έργου (6μηνη ή έτους που 
μπορεί να επεκταθεί) ή με σύμβαση αορίστου χρόνου. 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχι-
στον δεκαετή προϋπηρεσία με πέντε έτη κατ’ ελάχιστο 
σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία Πληροφορικής με 
σημαντική δραστηριότητα σε ανάπτυξη λογισμικού, 
αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη 
μεγάλων συστημάτων πληροφορικής και ευχέρεια σε 
μεθόδους σχεδίασης και ανάπτυξης κατά OOP, στην 
ανάπτυξη n-tier συστημάτων, ιδεατά σε συστήματα real 
time. Επιπλέον, ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
έχει, μεταξύ άλλων, γνώση και εμπειρία Delphi, πολύ 
καλή γνώση διαχείρισης και ανάπτυξης σε industry 
standard RDBMS, ιδιαίτερα MS SQL και transact-SQL 
και διαχείριση σημαντικών μεγεθών κώδικα και data, 
ενώ οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. Η εταιρεία 
προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρο-
νο περιβάλλον εργασίας και ιδιωτική ιατροφαρμακευ-
τική κάλυψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλ-
λουν το βιογραφικό τους αναφέροντας τον κωδικό 
ειδικότητας SSE στην παρακάτω διεύθυνση (υπόψη Δ/
νσης Ανθρώπινου Δυναμικού) Profile Α.Ε. Λ. Συγγρού 
199, Νέα Σμύρνη 171 21, στο Fax: 210 9301222 ή στο 
e-mail: hr@profilesw.gr.
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
σε σχετικό αντικείμενο ή ισότιμο αναγνωρισμένο της 
αλλοδαπής
Συνεκτιμώμενα προσόντα: Εμπειρία στη Συνθετική Ανόρ-
γανη Χημεία - Υλικά. Γνώση τεχνικών φυσικοχημικού 
χαρακτηρισμού υλικών.
Καταληκτική ημερομηνία: 2 - 9 - 2013.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο 
των συμβάσεων μίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. 
στο τηλ...2810545004., κ. Αρματάς Γεράσιμος, mail: 
garmatas@materials.uoc.gr
•ΤΟ πΑΝεπΙσΤΗμΙΟ ΑΙγΑΙΟΥ - εΙδΙΚΟσ ΛΟγΑρΙΑ-
ΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ σύμφωνα με την σχετική απόφαση 
της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ102/12.06.2013) 
σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Εργου 
«Ανάπτυξη νέων μεθόδων για την ποσοτικοποίηση και 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής 
στις ανατολικές Ακτές της Νήσου Κρήτης» (συνοπτικός 
τίτλος ΑΚΤΑΙΑ) με κωδικό έργου 09ΣΥΝ-31-711, του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερικής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας 
(1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την 
παροχή έργου στην Μυτιλήνη.
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικεί-
μενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για 
την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει 
να διαθέτουν απαραίτητα τα παρακάτω προσόντα.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ με Δί-
πλωμα οποιοδήποτε Τμήματος Μηχανικών της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού
Καταληκτική ημερομηνία: 5-8-2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στην υπάλληλο κα Αλεξάνδρα Κο-
ντού (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email: alkon@
aegean.gr). Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην 
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό 
ημερήσιο τύπο της Μυτιλήνης.
•H επΙΤρΟπΗ εΚπΑΙδεΥσΗσ & ερεΥΝώΝ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ) για την υλοποίηση της πράξης 
«Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των 
απειλούμενων τοπικών ειδών και ποικιλιών» με κωδικό 
MIS 380844, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας- 
Ηπείρου 2007-2013 και υπεύθυνο τον κο Πατακιούτα 
Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ανθοκο-
μίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ενδιαφέρεται να συνεργα-
στεί με (13) εξειδικευμένους Ερευνητές - Συνεργάτες και 
(1) προπτυχιακο φοιτητή, με σύμβαση μίσθωσης έργου 
για τις ανάγκες της ανωτέρω πράξης, εκ των οποίων: 
1 Τοπογράφου Μηχανικού, Διδακτορικό τίτλο, εμπειρία 
σε GIS 1 ΠΕ Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό
Καταληκτική ημερομηνία: 02/08/2013
Πληροφορίες: 26810-50038/50080.
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://
research.teiep.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Διάφορα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα 
της χώρας ζητούν να καλύψουν θέσεις μηχανικών 
για εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως εξής:
* Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου «Δημιουργία Καινοτομικής Δυναμικότητας με την 
Ενίσχυση της Εμπειρογνωμοσύνης και της Ερευνας στο 
Σχεδιασμό, τον Προγραμματισμό και τις Λειτουργίες των 
Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Αγροτικών Προϊό-
ντων» (GREEN-AgriChains), που χρηματοδοτείται από 
το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ελευθέριο Θ. Ιακώ-
βου, καθηγητή και Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής 
Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα για 
χρονικό διάστημα είκοσι ένα (21) μηνών (με δυνατότητα 
παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνο-
λικό προϋπολογισθέν ποσό 126.250,00 ευρώ (συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με 
σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
- Εναν με ειδίκευση και διδακτορικό δίπλωμα στην 
Εφοδιαστική και διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων σε 
συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
- Εναν με ειδίκευση και διδακτορικό δίπλωμα στην Πρά-
σινη εφοδιαστική (προμήθεια, διανομή)
- Εναν με ειδίκευση και διδακτορικό δίπλωμα στην Αειφό-
ρο εφοδιαστική αλυσίδα και στον οικολογικό σχεδιασμό 
προϊόντων.
- Εναν με ειδίκευση και διδακτορικό δίπλωμα στην Ανά-
λυση Κύκλου Ζωής στον τομέα της διαχείρισης αποβλή-
των
Καταληκτική ημερομηνία: 2 - 8 - 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες 
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310995969.
•Ο εΙδΙΚΟσ ΛΟγΑρΙΑσμΟσ ΤΟΥ πΑΝεπΙσΤΗμΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 
3636 και τίτλο «PERIODICALLY ORDER MESOPOROUS 
METAL AND METAL - OXIDE NANOPARTICLE 
ASSEMBLIES FOR CATALYTIC AND GAS SEPARATION 
APPLICATIONS - MESOPOROUS-NPS», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) ενδιαφέρεται να συνάψει την 
παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:
Αντικείμενο έργου: Μεσοπορώδη πλέγματα από νανο-
σωματίδια μετάλλου-χαλκογονιδίου για φωτοκαταλυτικές 
εφαρμογές Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου 
έργου: 5.850,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ Διάρκεια σύμβασης: 
9 μήνες Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Κτίριο Χημείας), Πα-
νεπιστημιούπολη Βούτες Ηρακλείου Επιθυμητός χρόνος 
έναρξης εκτέλεσης έργου: Σεπτέμβριος 2013
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια του 
έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμ-
βασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου της.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή 
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα 
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με 
γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές και 
σύμμικτες κατασκευές».
Στο αριθ.628/18 Ιουνίου 2013 ΦΕΚ τ. 
ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας και συγκεκριμένα:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-Μία (1) θέση  Καθηγητή πρώτης βαθμί-
δας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμο-
σμένος Αυτόματος Έλεγχος».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
υποβάλλουν μέχρι 31 -10- 2013 
(ύστερα από παράταση της προθεσμίας 
λόγω θερινών διακοπών) αίτηση υπο-
ψηφιότητας, μαζί με όλα τα απαραίτητα 

για την κρίση τους δικαιολογητικά, στις 
Γραμματείες των Τμημάτων:
Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12, 
Πολυτεχνική Σχολή τηλ. 2541079023. 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών, Κτίριο Ηλε-
κτρολόγων 67100 Κιμμέρια Ξάνθη, 
τηλ.2541079018
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

EURAXESS
Πρωτοβουλία  
για τους μετακινούμενους ερευνητές
Το EURAXESS είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με σκοπό τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για 
τους μετακινούμενους ερευνητές το οποίο θα συμβάλλει στη 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη γνώση, 
ικανής να ανταγωνιστεί παρόμοιες οικονομίες (π.χ. ΗΠΑ, Κίνα). 
Η Ε.Ε. χρησιμοποιεί τον όρο «Ερευνητής» σύμφωνα με τον 
οποίο ερευνητές είναι: «Επαγγελματίες που καταγίνονται με τη 
σύλληψη της ιδέας ή τη δημιουργία νέων γνώσεων, προϊόντων, 
διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και με τη διαχείριση 
των αντίστοιχων έργων». Μέσω της πρωτοβουλίας EURAXESS, 
παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
- Εύρεσης θέσεων εργασίας σε ερευνητικούς φορείς 
(EURAXESS Jobs).
- Υποστήριξης μετακινούμενων ερευνητών σε θέματα 
όπως: άδεια εισόδου, άδεια παραμονής & εργασίας, στέγαση, 
φορολόγηση, εκμάθηση γλώσσας κ.α. (EURAXESS Services). 
Στην Ελλάδα λειτουργούν 12 κέντρα EURAXESS Services. 
Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS είναι το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
- Δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος εργασίας για ερευ-
νητές (EURAXESS Rights). Σημαντικό κομμάτι του EURAXESS 
Rights είναι η «Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών και ο Κώδι-
κας Δεοντολογίας στην Πρόσληψη των Ερευνητών» (Charter 
& Code ή Χάρτα & Κώδικας). Η Χάρτα και ο Κώδικας είναι 
ένα κείμενο 40 αρχών στο οποίο αναλύονται τα δικαιώματα κι 
οι υποχρεώσεις τόσο των ερευνητών όσο κι όλων των φορέων 
με ερευνητικές δραστηριότητες (Χάρτα των ερευνητών), ενώ 
παράλληλα θέτει ως στόχο τη διασφάλιση της ίσης μεταχεί-
ρισης των ερευνητών σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και την 
εφαρμογή διαδικασιών διαφάνειας κατά την πρόσληψη τους 
(Κώδικας Δεοντολογίας στην Πρόσληψη των Ερευνητών).
- Ενημέρωσης ερευνητών για τις ερευνητικές πολιτικές, 
ευκαιρίες χρηματοδότησης & συνεργασίας, κ.α. (EURAXESS 
Links). Aναλυτικότερα: http://europedirect.duth.gr

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πρώτο στις  ερευνητικές δημοσιεύσεις
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ολοκλήρωσε πρόσφατα νέα 
μελέτη του με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-
2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή 
Επιστημονικά Περιοδικά - Scopus», η οποία βασίζεται σε στοιχεία 
από τη διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus. Στη νέα 
αυτή μελέτη γίνεται ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστη-
ριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με αξιόπιστα στοιχεία 
και μεγάλο αριθμό καθιερωμένων δεικτών.
Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, το κυριότερο μέσο 
για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική 
κοινότητα, αποτελούν μια σημαντική πηγή για την καταγραφή και 
αποτίμηση του ερευνητικού έργου.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναδεικνύεται στην πρώτη θέση μεταξύ 
όλων των πανεπιστημίων της Ελλάδας στις  ερευνητικές δημο-
σιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφει δείκτη που 
υπερβαίνει πολύ τον παγκόσμιο μέσο όρο!
Πολυτεχνείο Κρήτης (1,26), Πανεπιστήμιο Κρήτης (1,17), Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο (1,17), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,12), Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1,07), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(1,04) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (0,98), Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου (0,97), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (0,97), 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (0,95), Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (0,94), Πανεπιστήμιο Πατρών (0,93), Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς (0,93) και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (0,91).

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκρι-
τος» στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ 
- ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΜΑΓΝΗΤΟΗ-
ΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕ ΜΕ-
ΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» 
(Ερευνητικό έργο MAGELLAN, Ε 1691), 
που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και 
από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη 
μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη 
με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής. Αυτός/ή που θα επιλεγεί, θα 
απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης 
έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με 
δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη 
του έργου (30/9/2015) ως εξής: Μία 
(1) θέση διπλωματούχου Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού ή πτυχιούχου Φυσικού 
με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 

στην Ραδιοηλεκτρολογία, απόφοιτου 
Ελληνικού πανεπιστημίου ή αντίστοιχης 
σχολής του εξωτερικού, με αντικείμενο 
τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και 
χαρακτηρισμό πρωτότυπων κεραιών 
που ενσωματώνουν στην κατασκευή 
τους υλικά με μαγνητικές ιδιότητες. 
Απαιτείται η γνώση ηλεκτρομαγνητι-
σμού, εμπειρία στη σχεδίαση ή / και 
κατασκευή κεραιών και ευχέρεια στη 
χρήση προγραμμάτων ηλεκτρομαγνητι-
κής προσομοίωσης. Για τη θέση αυτή, η 
καθοδήγηση της ερευνητικής εργασίας 
θα γίνει από το Ινστιτούτο Πληροφορι-
κής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος». Για περισσότερες πλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες με τον Δρα Αντώνιο 
Αλεξανδρίδη, στο τηλ. 210-6503163 και 
στο email: aalex@iit.demokritos.gr Οι 
αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει 
να υποβληθούν μέχρι 30-8-2013 στη 
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΔΠΘ

Προκήρυξη δύο θέσεων ΔΕΠ
στo αριθ.602/14.6.2013 ΦεΚ τ. γ,  δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση 
θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης και συγκεκριμένα:



Ελληνικά ινστιτούτα 
και Ερευνητικά Κέντρα 
ζητούν μηχανικούς για 

διάφορα ερευνητικά 
προγράμματα με συμβά-

σεις έργου. Αναλυτικά: 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ως εξής: Ενας Γεωπόνος Γεωργικής Μηχανικής ή 
Μηχανολόγος Μηχανικός
Κωδικός θέσης: 16/2013
Διάρκεια: 12 μήνες.
Τόπος: Εγκαταστάσεις ΙΕΤΕΘ στο Βόλο
Προθεσμία υποβολής 08-08-2013
Πληροφορίες: κα Ολγα Χατζηδήμου, Τηλ.: 24210 
96744 Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν 
και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ohadjidim@ireteth.
certh.gr
•Το Ινστιτούτο ερευνας και Τεχνολογίας Θεσ-
σαλίας (Ι.ε.Τε.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του Ε 
Π Διακρατικής Συνεργασίας «RSMEs» & συγκεκρι-
μένα του υποέργου «SAFEWIRE» προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ενας Μηχανολόγος Μηχανικός με αντικείμενο Ανά-
λυση Ενεργειακών Συστημάτων.
Κωδικός θέσης: 17/2013
Διάρκεια: 4 μήνες
Προθεσμία υποβολής 08-08-2013
Πληροφορίες: Δρ. Γεωργία Τσιότρα, Τηλ.: 24310 
63190, Fax: 24310 63191
Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση: gtsiotra@ireteth.certh.gr
•Το Ινστιτούτο ερευνας και Τεχνολογίας Θεσ-
σαλίας (Ι.ε.Τε.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΠ 
Διακρατικής Συνεργασίας «RSMEs» & συγκεκριμένα 
του υποέργου «MF-RETROFIT» προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ενας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενο Νανοϋλικά-
Χαρακτηρισμός Νανοϋλικών.
Κωδικός θέσης: 19/2013
Διάρκεια: 3 μήνες
Προθεσμία υποβολής 08-08-2013
Πληροφορίες: Δρ. Γεωργία Τσιότρα Τηλ.: 24310 
63190 Fax: 24310 63191
Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση: gtsiotra@ireteth.certh.gr
•Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & δικτύ-
ων Μεταφορών -ΙΜΕΤ στα πλαίσια υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Management of 
weather events in the transport systems - MOWE-
IT», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέ-
τουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
ως εξής:
Ενας Τοπογράφος Μηχανικός με αντικείμενο Ανά-
λυση επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων σε 
οδικά κυκλοφοριακά δίκτυα με χρήση μοντέλου.
Κωδικός θέσης: 16/2013
Διάρκεια: 4 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ως το 
τέλος του έργου (30/09/2014)
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Προθεσμία υποβολής 12-08-2013
Πληροφορίες: κα. Αναστασία Χριστοδούλου Τηλ.: 
2310 498457.

•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (εΚεΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο 
«Live+Gov-288815» προσκαλεί τους ενδιαφερόμε-
νους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να 
υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη 
ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης 
έργου διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέ-
ωσης μέχρι τη λήξη του έργου. Κωδικός Θέσης: 
ΙΠΤΗΛ-218
Ειδικότητα: Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ, Ηλε-
κτρολόγος Μηχανικός
Καταληκτική ημερομηνία: 01-08-2013
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.iti.gr
•Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & 
δικτύων μεταφορών - ΙμεΤ, στα πλαίσια υλοποί-
ησης του του Ευρωπαϊκού Εργου «Management of 
weather events in the transport systems - MOWE-
IT», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέ-
τουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΚΩΔ. Θέσης:16/2013 Ειδικότητα: Τοπογράφος 
Μηχανικός Διάρκεια:4 μήνες με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ως το τέλος του έργου (30/09/2014) Τόπος: 
Θεσσαλονίκη
Καταληκτική ημερομηνία: 12-08-2013
Πληροφορίες: 2310 498457
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://
www.certh.gr
•Το Ινστιτούτο χημικών διεργασιών & ενεργει-
ακών πόρων -Ιδεπ, στα πλαίσια υλοποίησης του 
Ε Π «Complex mining exploitation : optimizing 
mine design and reducing the impact on human 
environment (COMEX)» προσκαλεί τους ενδιαφερό-
μενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να 
υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά ως εξής:
Ενας Μηχανικός Μεταλλείων ή Γεωλόγος ή Πολι-
τικός Μηχανικός με γνώσεις εδαφομηχανικής και 
βραχομηχανικής καθώς και εμπειρία στο σχεδια-
σμό μεταλλευτικών συστημάτων για την ανάπτυξη 
γεωτεχνικών μοντέλων με τη χρήση προγραμμάτων 
προσομοίωσης
Κωδικός θέσης: 68Ε
Διάρκεια: 12 μήνες.
Προθεσμία υποβολής 20-08-2013.
Πληροφορίες: κα. Α. Διάφα, Τηλ.: 211 1069500 και 
κα. Ζ. Τεντοκάλη Τηλ.: 211 1069524.
Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: diafa@certh.gr ή/και 
ztentokal@lignite.gr.
•Το Ινστιτούτο ερευνας και Τεχνολογίας Θεσ-
σαλίας (Ι.ε.Τε.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του Ε 
Π «USER-PA - Usability of environmentally sound 
and reliable techniques in precision agriculture» 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
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Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης 
με συμμετοχή στην κατασκευή και 
στον λειτουργικό προγραμματισμό 
του έργου Κέντρο Πολιτισμού Iδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην 
Εσπλανάδα προσφέρει το Iδρυμα 
«Σταύρος Νιάρχος» σε 12 φοιτητές 
ελληνικών Πανεπιστημίων και κυρίως 
Πολυτεχνείου.
Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν 
το Κέντρο Επισκεπτών (το οποίο θα 
λειτουργήσει για το κοινό από τον Σε-
πτέμβριο 2013), τη διαχείριση έργου, 
την αρχιτεκτονική τοπίου, καθώς και 
σε ειδικότητες μηχανολόγων μηχανι-
κών και ηλεκτρολόγων μηχανικών.
Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
διαρκεί 5 με 6 μήνες και πραγματο-
ποιείται 2 φορές τον χρόνο. Κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, 
οι φοιτητές θα λαμβάνουν αμοιβή 
και θα ασφαλίζονται, ενώ τα έξο-
δα μετακίνησης και διαμονής, για 
συμμετέχοντες που κατοικούν εκτός 
Αθηνών, αποτελούν ευθύνη του 
εκπαιδευόμενου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλ-
λουν τις αιτήσεις τους έως την Πα-
ρασκευή 16 Αυγούστου 2013, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση internships@
SNFCC.org.  Ειδικά για την Πρακτική 
Aσκηση στο Κέντρο Επισκεπτών, η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων εκπνέει την Τετάρτη 31 
Ιουλίου.
•Κέντρο επισκεπτών (4 θέσεις): 
Από δύο φοιτητές σε κάθε εξάμηνο 
(2/9/2013- 28/2/2014 και 3/3/2014-
29/8/2014) θα απασχολήσει το 
Iδρυμα στο Κέντρο Επισκεπτών που 
βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου 
του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος.
Το Κέντρο θα λειτουργήσει από τον 

προσεχή Σεπτέμβρη έως το τέλος 
του 2015 και οι ασκούμενοι θα 
υποστηρίζουν οργανωτικά όλες τις 
συναφείς με την επικοινωνία του 
ΚΠΙΣΝ δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
είναι ανοικτό σε νέους με πρώτο 
πτυχίο σε οποιονδήποτε ακαδημαϊκό 
τομέα (κατά προτίμηση στην Εκπαί-
δευση ή τα Μέσα και την Επικοινω-
νία).
Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία τους 
στη λειτουργία ψηφιακών μέσων, η 
γνώση της χρήσης του Διαδικτύου ή 
του MS Office, καθώς και η εμπειρία 
στη διοργάνωση εκδηλώσεων.
•διαχείριση εργου στο ΚπΙσΝ (2 
θέσεις): Δύο ασκούμενοι φοιτητές 
ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών 
θα έχουν τη δυνατότητα να εργα-
στούν για ένα πεντάμηνο ο καθένας 
(16/9/2013-14/2/2014 και 3/3/2014- 
5/8/2014) στον τομέα της διαχείρι-
σης έργου του ΚΠΙΣΝ.
Οι φοιτητές -Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 
ή Πολιτικοί Μηχανικοί- θα συνεργα-
στούν με μια πολυλειτουργική ομά-
δα, υπό την καθοδήγηση έμπειρων 
μηχανικών της πολυεθνικής εταιρεί-
ας Faithful+Could Ltd. Ανάμεσα στα 
απαιτούμενα προσόντα ανήκουν οι 
προπτυχιακές σπουδές μηχανικού, 
η ολοκλήρωση του 8ου εξαμήνου, 
οι καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, η 
γνώση χειρισμού Η/Υ και η εξαιρε-
τική γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας).
•Αρχιτεκτονική Τοπίου στο ΚπΙσΝ 
(2 θέσεις): Το εν λόγω πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης είναι ανοικτό 
μόνο σε φοιτητές αρχιτεκτονικών 
και γεωπονικών σχολών της Ελλά-
δας, σε συνεργασία με το γραφείο 

Ε. Παγκάλου και Συνεργάτες, που 
αποτελούν την ομάδα αρχιτεκτόνων 
τοπίου της RPBW/DNA στην Ελλάδα.
Οι εκπαιδευόμενοι θα εργαστούν 
κατά τα διαστήματα από 1/10/2013 
έως 28/3/2014 και από 1/4/2014 
έως 30/9/2014. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την επιλογή τους 
θεωρούνται οι σπουδές για την από-
κτηση πτυχίου στην Αρχιτεκτονική 
(με κατεύθυνση την αρχιτεκτονική 
τοπίου) ή στη γεωπονική (με κατεύ-
θυνση την αρχιτεκτονική τοπίου), 
οι καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, η 
εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων 
σχεδίασης, η γνώση MS Office και 
η εξαιρετική γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.
Επιθυμητή είναι η γνώση δεύτε-
ρης ξένης γλώσσας, οι δεξιότητες 
σχεδιασμού με το χέρι και η γνώση 
θεωριών και πρακτικών σχεδιασμού 
φυτεύσεων εξωτερικών χώρων.
•Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων και Μη-
χανολόγων Μηχανικών (4 θέσεις): 
Σε συνεργασία με την εταιρεία συμ-
βούλων τεχνικών και αναπτυξιακών 
έργων LDK, οι φοιτητές θα κάνουν 
την πρακτική τους άσκηση (ανά δύο) 
τα διαστήματα μεταξύ 19/9/2013 
έως 17/2/2014 και 5/3/2014 έως 
3/8/2014. Το πρόγραμμα είναι 
ανοικτό μόνο σε φοιτητές ελληνικών 
πανεπιστημίων με σπουδές προς 
απόκτηση πτυχίου Μηχανολόγου 
Μηχανικού.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολο-
κληρώσει το 8ο εξάμηνο με πεδίο 
σπουδών την ενέργεια. Απαραίτητη 
θεωρείται η εξαιρετική γνώση της 
αγγλικής γλώσσας και η χρήση Η/Υ.
Επιθυμητές είναι η γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας και η χρήση προ-
γραμμάτων σχεδίασης.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ 

Πρακτική άσκηση σε 12 φοιτητές Πολυτεχνείου 

Το Τμήμα Φυσικής σε συνεργασία με 
τα Τμήματα Μηχ/κών Η/Υ, Ιατρικής και 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
στα πλαίσια του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ- ΔΠΜΣ ΗΕΠ» 

γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επι-
λογής μεταπτυχιακών φοιτητών (μέχρι 
20) για το Ακαδ. Ετος 2013-2014, χωρίς 
δίδακτρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλ-
λουν σχετική αίτηση μέχρι 27.9.2013, 
και θα πρέπει να προσέλθουν σε συνέ-

ντευξη που θα γίνει στις 4.10.2013
Πληροφορίες: Για σχετικές πληρο-
φορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθυνθούν: στην Γραμματεία 
του Τμήματος Φυσικής (τηλ. 2610- 
996077,996073 ), ή στο διαδίκτυο 
http://www.hep.upatras.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Μεταπτυχιακά στην Ηλεκτρονική και  
Επεξεργασία της Πληροφορίας
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ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΥΣΤΡΙΑ: Με πέντε μηχανικούς συστημάτων πρόκειται να ενι-
σχυθεί το δυναμικό της εταιρείας «Today Experts» στο Λιντς. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο συναφές της 
ειδικότητας καθώς και άριστη γνώση της γερμανικής και της 
αγγλικής. Οι ετήσιες απολαβές ορίζονται στα 35.000 ευρώ. 
Βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές αποστέλλονται στο: 
www.today-experts.com/stellen/stelle-5-systems-engineers-
w-m-510779. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Τρεις αρχιτέκτονες θα προσλάβει αυτοκινη-
τοβιομηχανία της Σαξονίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, τριετή προϋπηρεσία, προθυμία 
ταξιδίων, πολύ καλή γνώση CAD, εξοικείωση στα προγράμμα-
τα AVA (RIB Arriba) πολύ καλή γνώση της γερμανικής και της 
αγγλικής. Βιογραφικό, συστατικές επιστολές και προσδοκίες 
μισθού αποστέλλονται στο: bewerbung@brainxchange.de. 

ΤΣΕΧΙΑ: Με την πρόσληψη ενός χημικού μηχανικού θα 
ενισχυθεί το δυναμικό μεγάλης πετροχημικής εταιρείας. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο συναφές, άριστη 
γνώση της αγγλικής και τριετή προϋπηρεσία στη βιομηχανία 
πετρελαίου ή αερίου. Οι μηνιαίες απολαβές ορίζονται στα 
1.170 ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: humanres@
kovoprojekta.cz. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Τρεις αρχιτέκτονες ναυπηγούς για τη σχεδίαση 
πολυτελών γιοτ αναζητά εταιρεία στο Ρότερνταμ. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό αντίστοιχο 
της ειδικότητας, τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση της αγγλικής και γνώση των λογισμικών Ansys και 
Rhino. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ 40.000 και 
45.000 ευρώ. Βιογραφικά υποβάλλονται ως τις 15 Αυγούστου 
στο: www.grecruitment.com/jobs/engineering-technical/217/
junior-senior-naval-architects-english-speaking-po/. 

ΑΥΣΤΡΙΑ: Με την πρόσληψη τεσσάρων μηχανικών (hardware 
engineers) πρόκειται να ενισχυθεί το δυναμικό της εταιρείας 
«Today Experts» στο Λιντς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν πτυχίο της ειδικότητας AEI καθώς και πολύ καλή γνώση 
της γερμανικής και της αγγλικής, ενώ η προϋπηρεσία είναι 
επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Οι ετήσιες απολαβές ορίζο-
νται στα 35.000 ευρώ. Βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές 
αποστέλλονται στο: http://stellen.today-experts.com/. 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Με την πρόσληψη ενός πολιτικού 
μηχανικού πρόκειται να ενισχυθεί το δυναμικό της εταιρείας 
«Atkins Global» στη Βρετανία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
έχουν πτυχίο αντίστοιχο, εμπειρία στη διαχείριση του μηχα-
νολογικού σχεδιασμού, καθώς και στη διαχείριση κατασκευ-
ών, αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων κόστους 
άνω των 100.000 λιρών και άριστες οικονομικές δεξιότητες. 
Βιογραφικά υποβάλλονται στο: www.atkinsglobal.taleo.net/
careersection/atkins_corporate/jobdetail.ftl, με κωδικό θέσης 
«WE-000944». 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Τέσσερις χημικούς μηχανικούς ως μηχανικούς 
διαδικασιών φυσικού αερίου θα εντάξει στο δυναμικό της η 
εταιρεία «Shell» στο Άμστερνταμ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να έχουν συναφές πτυχίο, άριστη γνώση της αγγλικής, εκτενή 
προϋπηρεσία στην τεχνολογία διαδικασιών, με επιθυμητή την 
εμπειρία στο φυσικό αέριο και να διαθέτουν πελατοκεντρική 

αντίληψη. Βιογραφικά υποβάλλονται ως τις 30 Αυγούστου 
στο: http://www.shell.com/global/aboutshell/careers/
professionals/job-search.html, με κωδικό θέσης «Ε35383»..

ΑΛΓΕΡΙΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό θα προσλάβει κατασκευ-
αστική εταιρεία στο Αλγέρι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν αντίστοιχο πτυχίο, τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία 
και άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής. Οι μηνιαί-
ες απολαβές ορίζονται σε 9.212 ευρώ. Παρέχονται στέγη, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πτήσεις προς τον τόπο 
καταγωγής. Η υποβολή βιογραφικών γίνεται μέσω του: www.
gulftalent.com/home/Sr-Civil-Engineer-Power-Plant-jobs-in-
Algeria-128156.html. 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ: Έναν πολιτικό μηχανικό κατασκευής γεφυρών 
θα προσλάβει διεθνής κατασκευαστική εταιρεία. Οι υποψήφιοι 
θα πρέπει να έχουν πτυχίο δομικού ή πολιτικού μηχανικού, 
δεκαπενταετή προϋπηρεσία, κατά προτίμηση τα οκτώ έτη στη 
διαχείριση έργων και άριστη γνώση της αγγλικής. Οι ετήσιες 
απολαβές κυμαίνονται μεταξύ 87.048 και 92.851 ευρώ. Βιο-
γραφικά υποβάλλονται μέσω του: www.gulftalent.com/home/
Principal-Bridge-Design-Engineer-jobs-in-Philippines-127920.
html. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Τρεις μηχανικούς λογισμικού θα προσλάβει 
η εταιρεία πετρελαίου «Allseas Group» στο Αϊντχόβεν. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχι-
ακό αντίστοιχο της ειδικότητας, προϋπηρεσία στο πεδίο της 
αρχιτεκτονικής λογισμικού και άριστη γνώση της αγγλικής. 
Βιογραφικά υποβάλλονται στο: http://www.allseas.com/
uk/229/1/50/25/257/function.html. 

ΚΟΥΒΕΪΤ: Με έναν μηχανικό κόστους θα ενισχυθεί το δυνα-
μικό κατασκευαστικής εταιρείας στην πόλη του Κουβέιτ. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ηλεκτρολόγου ή 
μηχανολόγου μηχανικού, εμπειρία στην παρακολούθηση, ανα-
σκόπηση και παρουσίαση του κοστολογίου, γνώση μηχανικών 
και τεχνικών κατασκευών, άριστη γνώση της αγγλικής, άριστη 
γνώση των Word, Excel Access και έως δεκαετή προϋπηρεσία 
σε τμήματα ελέγχου. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του: 
http://www.bayt.com/en/job/cost-engineer-2157789/. 

ΤΟΥΡΚΙΑ: Έναν μηχανικό πετρελαίου θα προσλάβει η εται-
ρεία «Shell» στο Ντιγιάρμπακιρ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό συναφές, οκταετή προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Η/Υ, ικανότητες 
επίβλεψης, πιστοποιητικό IWCF και άριστη γνώση της αγγλικής 
με τη γνώση της τουρκικής να συνεκτιμάται. Βιογραφικά υπο-
βάλλονται έως τις 17 Αυγούστου στο: www.shell.com/global/
aboutshell/careers/professionals/job-search.html, με κωδικό 
θέσης «Ε37641».

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Έναν μηχανικό ρομποτικής και συστημάτων πρό-
κειται να προσλάβει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος στο 
Νόορντβιικ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν διδακτορικό 
στον τομέα της ρομποτική και της μηχανοτρονικής, πείρα στο 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων και άρι-
στη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής. Αποστολή υποψηφι-
οτήτων ως τις 29 Αυγούστου στο: http://www.esa.int/hr/PDF/
ESAVN-ESTEC-2013-074.pdf

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές 
εταιρείες σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:



Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώ-
νει νέα προκήρυξη για πλήρωση 51 
θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
τον Σεπτέμβριο του 2013. Αναλυτικό-
τερα:
1. Όσον αφορά στην 10η Σεπτεμβρί-
ου 2013 προκηρύσσονται οι ακόλου-
θες θέσεις:
  Mία θέση στο Σώμα Συμβούλων 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής (BEPA.CSA)
  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 

Δράσης για το Κλίμα (χωρίς αποζη-
μίωση – cost free) (CLIMA.A.2)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
EuropeAid – Ανάπτυξης και Συνερ-
γασίας (DEVCO.A.1_A)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
EuropeAid – Ανάπτυξης και Συνερ-
γασίας (DEVCO.A.1_B)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων (ECFIN.A.4)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων (ECFIN.C.1)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων (ECFIN.E.3)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων (ECFIN.F.4)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Κοινωνικής Ένταξης 
(EMPL.A.4.)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Ενέργειας (ENER.B.2.)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Ενέργειας (ENER.C.2.)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος (ENV.C.3)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος (ENV.F.1)

  Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστι-
κή Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.G.4)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME 
A.1.)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME 
C.1.)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας 
(HR.DS.02)

  Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευ-
νών (JRC.I.04.)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας 

(MARE.D.1.)
  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 

Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών 
(MARKT.G.3)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών 
(MARKT H1)

  Πέντε θέσεις στην Υπηρεσία Κατα-
πολέμησης της Απάτης (OLAF)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πε-
ριφερειακής Πολιτικής (REGIO.C.2)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πε-
ριφερειακής Πολιτικής (REGIO.F.3)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πε-
ριφερειακής Πολιτικής (REGIO.H.1)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυν-
ση Υγείας και Καταναλωτών 
(SANCO.G.3.)

  Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ 
H)

2. Όσον αφορά στην 25η Σεπτεμβρί-
ου 2013 προκηρύσσονται οι ακόλου-
θες θέσεις:
  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 

Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.Β.1)
  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 

EuropeAid – Ανάπτυξης και Συνερ-
γασίας (χωρίς αποζημίωση – cost 
free) (DEVCO.Β.4)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
EuropeAid – Ανάπτυξης και Συνερ-
γασίας (DEVCO.C.1)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης και Πολιτισμού (EAC.B.2)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης και Πολιτισμού (EAC.B.4)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης και Πολιτισμού (EAC.E.1)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αν-
θρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.B.1)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Κοινωνικής Ένταξης 
(EMPL.A.1.)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Κοινωνικής Ένταξης 
(EMPL.E3)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Κοινωνικής Ένταξης 
(EMPL.F.3.)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Ενέργειας (ENER.D.1)(ENER.D.1)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας 
(ENTR.D.1)

  Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστι-
κή Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.C.4)

  Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστι-
κή Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.F.3)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Δικαιοσύνης (JUST.C.2)

  Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Δικαιοσύνης (JUST.D.1)

  Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών 
(MARKT.H.3.)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυν-
ση Υγείας και Καταναλωτών 
(SANCO.B.4.)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φο-
ρολογίας και Τελωνειακής Ένωσης 
(TAXUD.D.1)

  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φο-
ρολογίας και Τελωνειακής Ένωσης 
(TAXUD.D.2)

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά 
κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες των κρατών μελών της 
ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτι-
κή τους πλειονότητα είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό 
ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δη-
μόσιους υπαλλήλους, μπορούν επί-
σης να αποσπαστούν στην Επιτροπή 
και εμπειρογνώμονες από διεθνείς 
οργανισμούς, από πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα καθώς και από 
οργανισμούς που υπάγονται στον 
δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι 
δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέ-
τουν αυτοί είναι απαραίτητες.
Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί 
Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφεί-
λουν να υποβάλουν την αίτησή τους 
αποκλειστικά μέσω των Μονίμων 
Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, 
βάσει του ειδικού εντύπου (European 
CV), αφού το μετατρέψουν κατά 
προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και 
το οποίο μπορούν να βρουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europass.cedefop.europa.
eu/europass/home/hornav/
Introduction.csp?loc στην αγγλική, 
γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
Οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέ-
σεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, 
στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα 
καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που 
πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμε-
νοι, δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης: www.ydmed.gov.gr  
στην ενότητα: 
Προκηρύξεις/Προσωπικό/Απο-
σπάσεις (http://www.ydmed.gov.
gr/?cat=55). 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση
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