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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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ΕΚΕΤΑ: Δέκα μηχανικοί 
με συμβάσεις έργου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Μηχα-
νικοί με συμβάσεις 
έργου 

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 
Θέσεις για μηχανικούς 
διαφόρων ειδικοτήτων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙ-
ΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
Τέσσερις μηχανικοί με 
συμβάσεις έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο 
πλαίσιο υλοποίησης των παρακάτω έργων, ανα-
κοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παρο-
χή έργων, ως εξής:
•1 Υποψήφιος Διδάκτορας ή Μεταπτυχιακός 
Φοιτητής για το έργο: «Εργαλεία για την Αλγο-
ριθμική Ανάλυση Χημικών και Βιολογικών Μηχα-
νισμών».  Καταληκτική ημερομηνία: 23-7-2013.  
Πληροφορίες: Δημήτρης Γκούσης, Τηλέφωνο: 
210 7224241, E-mail: dagoussi@mail.ntua.gr. 
•1 Χημικός Μηχανικός/ Γεωπόνος /Τεχνολό-
γος Τροφίμων για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ». 
Καταληκτική ημερομηνία: 23-7-2013. Πληρο-
φορίες: Αν. Καθ. Μ. Κροκίδα, τηλέφωνο +30 
210772 3150, E-mail: mkrok@chemeng.ntua.gr. 
•1 Χημικός ή Χημικός Μηχανικός για το έργο: 

«Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών 
και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων 
και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ) 01». Κατα-
ληκτική ημερομηνία: 23-7-2013. Πληροφο-
ρίες:  στους κ.κ. Π. Κουτσούκο (2610997265, 
pgk@chemeng.upatras.gr) και Χ. Κοντογιάννη 
(2610969328, kontoyan@upatras.gr ).
•1 Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή 
Χημικός για το έργο: «Επικάλυψη νησιδίων 
παγκρεατικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε 
πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1». Καταληκτική 
ημερομηνία: 24-7-2013. Πληροφορίες: Καθη-
γητή ΕΜΠ κ. Χατζηαβραμίδη Δημήτριο, τηλ. 210-

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιο-
λογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρω-
τόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΜΠ σε 
φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβλη-
θούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΕΙΔΙΚΟ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟ-
ΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

7723125, dthatzia@central.ntua.gr. 
•1 Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Βιολόγος 
ή Γεωπόνος για το έργο: «Ολοκληρωμένη Διερ-
γασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική 
Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα». Καταληκτική 
ημερομηνία: 24-7-2013. Πληροφορίες: Καθη-
γητή ΕΜΠ Δημήτρη Κέκο, τηλ.  210-7723205 
(10 π.μ. – 3 μ.μ.) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kekos@chemeng.ntua.gr. 
•1 με Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου 
Μηχανικού και 2 Μηχανικοί ή Μαθηματικοί για 
το έργο: «Μελέτη ακραίων καιρικών φαινομένων 
σε τοπική κλίμακα και πρόβλεψη της επίδρασης 
τους σε τομείς της πολιτικής προστασίας και της 
οικονομίας (ΑΚΑΙΠΡΟ)». Καταληκτική ημερο-
μηνία: 24-7-2013. Πληροφορίες: Αν. Καθηγητή 
Γεώργιο Χ. Βοσνιάκο, τηλ. 210-7721457 (9 π.μ. 
– 3 μ.μ.) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vosniak@
central.ntua.gr. 
•1 φοιτητή Τμήματος ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή 
Τμήματος ΑΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχου 
Τμήματος ΑΕΙ, για το έργο: «Τεχνικές Διαχείρι-
σης Ασάφειας για Προβλήματα Μεγάλου Όγκου 
Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολο-
γιστών». Καταληκτική ημερομηνία: 25-7-2013. 
Πληροφορίες: Δημήτρη Φωτάκη, Λέκτορα ΕΜΠ, 
τηλ. 210 –7724302 (9 π.μ. – 1.30 μ.μ.) ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση fotakis@cs.ntua.gr. 

ΕΜΠ

Εννέα  Μηχανικοί με συμβάσεις  
μίσθωσης έργου



Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Τ

Α
Υ

Τ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

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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•Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ «ΡΟΔΟΠΗ» 
αναζητεί Απόφοιτους του Τμήματος Παραγωγής & 
Διοίκησης, του Τμήματος Χημείας, του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών και της Σχολής Πληροφορικής 
για την στελέχωση. 1. Του Τμήματος Παραγωγής. 
2. Του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και 3. Του 
Τμήματος Μηχανογράφησης. Οι ενδιαφερό-
μενοι/-ες παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο FAX: 
25410 22192 ή στο e-mail: 
info@rodopi-sa.gr. Θα προ-
τιμηθούν υποψήφιοι από την 
περιοχή της Ξάνθης. 
•ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
από τεχνική εταιρία με πεντα-
ετή εργοταξιακή εμπειρία σε 
οικοδομικά υδραυλικά γνώση 
ξένης γλώσσας και δυνα-
τότητα μετακίνησης εκτός 
Θεσσαλονίκης. Συστατικές 
επιστολές  2310-445367 Fax: 
2315-315470   info@arisk-
group.com.gr
•HOL. ΜΙΑ ΘΕΣΗ SyStEMS 
AdMInIStrAtOr θα καλύψει η 
Hellas Online. Ο νέος συνερ-
γάτης θα πρέπει να είναι 
απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ με τίτλο 
Πληροφορικής ή Μηχανικού 
Υπολογιστών με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία στη διαχεί-
ριση υπολογιστικών ή/και 
δικτυακών συστημάτων (π.χ. 
Microsoft, Linux, Cisco, Juniper κ.λπ.) και άριστη 
γνώση αγγλικών. Επιθυμητά προσόντα είναι ο μετα-
πτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο, οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις (π.χ. 
Microsoft/Cisco Certified Professional), η ειδίκευ-
ση στην Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων και η 
εμπειρία σε ανάπτυξη-διαχείριση εφαρμογών Διαδι-
κτύου. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αμοιβών, επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό 
πρόγραμμα, συνεχή εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες 
και προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη 
διεύθυνση της Hellas Online ΑΕ, Αδριανείου 2 & Πα-
παδά, 115 25 Αθήνα. Πληροφορίες και στην ηλεκτρο-
νική σελίδα της εταιρείας www.hol.gr

•ΕΝΑΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
θα εντάξει στο δυναμικό της η Βιομηχανία Γάλακτος 
ΚΡΙ ΚΡΙ. Ο νέος συνεργάτης που θα απασχοληθεί 
στις Σέρρες θα πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής 

ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων 
Μηχανικών, με γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώ-

σεις λειτουργίας και συντήρησης αντλιών, 
κινητήρων και δικτύων πεπιεσμένου αέρα 
κρίνονται απαραίτητες. Ο ιδανικός υπο-
ψήφιος θα πρέπει να έχει ηλικία έως 32 

ετών, ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης 
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδί-
ων, ενώ θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Η εταιρεία 
θα εκτιμήσει ιδιαίτερα την καλή γνώση 

Αγγλικών ή Γερμανικών. Η εταιρεία 
προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, δυνατότητα εξέλιξης, 
διά βίου εκπαίδευση και επιμόρ-
φωση, σύγχρονο, ευχάριστο και 
δυναμικό περιβάλλον εργασίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους στην ΤΘ75 Σέρρες ή στο 
Fax: 23210 68311. Πληροφορί-

ες στην ηλεκτρονική σελίδα της 
εταιρείας http://krikri.gr

•Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΔ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ 
ΑΒΕΕ αναζητά έμπειρους πωλητές 
για να ενισχύσουν τα τμήματα: Συσ-
σωρευτών οχημάτων και σκαφών 
(ACDelco, Yuasa/ CS, Suntech), 
συσσωρεστών UPS, συναγερμών, 

τηλεφωνικών κέντρων κ.λ.π.(Yuasa, Β+Ρ), συσσωρευ-
τών ειδικών εφαρμογών, φωτοβολταικών, ηλεκτρικών 
αμαξιδίων κ.λπ. (Trojan) και φορτιστών συσσωρευ-
τών (CTEK). Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον πέντε ετών εμπειρία στην 
αγορά των συσσωρευτών και πολύ καλή γνώση του 
αντικειμένου, να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ τεχνικής  
κατεύθυνσης (Ηλεκτρολογίας), να διαθέτουν δελτίο 
παροχής υπηρεσιών και δικό τους IX αυτοκίνητο, να 
γνωρίζουν αγγλικά και Η/Υ και να διακρίνονται για τις 
επικοινωνιακές τους ικανότητες. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκε-
φτούν την ιστοσελίδα της εταιρίας www.roussakis.eu 
ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 210-6622055-6 
και 210-6627661-2.

ΔΕΗ: Δύο συμβασιούχοι μηχανικοί 
Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ 
Αττικής πρόκειται να ενισχυθεί  με νέους εποχικούς 
υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
ένας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ένας ΠΕ 
Χημικών Μηχανικών, με απαραίτητα προσόντα το 

αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ και η άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος. 
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6601780. 
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Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Η/Υ
Αντικείμενο: Συμμετοχή σε ανάλυση απαιτήσεων και 
αρχιτεκτονική συστήματος Εν-ΝΟΗΣΗΣ / Έρευνα και 
Ανάπτυξη Αλγορίθμων παρακολούθησης κινήσεων 
χρηστών σε εσωτερικό χώρο με χρήση αισθητήρων 
και εξαγωγής Ιατρικού Συμπεράσματος και υλοποίηση 
διαδικασιών Πληθυσμιακής έρευνας Εν-ΝΟΗΣΗΣ / 
Υλοποίηση κλινικής πλατφόρμας του έργου και ολοκλή-
ρωση / Συμμετοχή σε δράσεις πιλοτικής εγκατάστασης, 
δημοσιότητας και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων 
του έργου
Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 6 μήνες με πιθανή δυνατότητα παράτασης 
μέχρι τέλος του έργου (02/2015)
Προθεσμία υποβολής 26-07-2013
•Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-216
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός 
Η/Υ / Πτυχίο Θετικής Κατεύθυνσης με εξειδίκευση 
στην πληροφορική
Αντικείμενο: Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής και 
mobile Εφαρμογής με χρήση τεχνικών επαυξημένης 
πραγματικότητας / Συμμετοχή στις δράσεις του έργου 
για την υλοποίηση τοπικών εθνικών δράσεων στην 
ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων
Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 6 μήνες με πιθανή δυνατότητα παράτασης 
μέχρι τέλος του έργου (12/2014)
Προθεσμία υποβολής 26-07-2013
•Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-217
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός 
Η/Υ / Πτυχίο Πληροφορικής
Αντικείμενο: Ανάπτυξη εξελιγμένων αλγορίθμων Ψηφι-
ακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας & Εξόρυξης 
Δεδομένων
Αριθμός Θέσεων: 2
Προθεσμία υποβολής 26-07-2013
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: 
http://jobs.iti.gr/, όπου μπορείτε να βρείτε και περισσό-
τερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις. 

ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών του ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης των παρακάτω 
έργων προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους που διαθέ-
τουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για 
τις εξής θέσεις:
•Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-211
Ειδικότητα: Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ, Μηχανικός 
Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Έρευνα και ανάπτυξη στις περιοχές της 
αναπαράσταση γνώσης και του λογικού συμπερασμού
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 12 μήνες
Προθεσμία υποβολής 22-07-2013
•Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-212
Ειδικότητα: Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ, Μηχανικός 
Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Έρευνα και ανάπτυξη στις περιοχές της 
αναπαράσταση γνώσης και του λογικού συμπερασμού
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 12 μήνες
Προθεσμία υποβολής 22-07-2013
•Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-213
Ειδικότητα: Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ, Μηχανικός 
Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα αναγνώρι-
σης γεγονότων με χρήση τεχνολογιών λογικού συμπε-
ρασμού
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 12 μήνες
Προθεσμία υποβολής 22-07-2013
•Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-214
Ειδικότητα: Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ, Μηχανικός 
Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Έρευνα και ανάπτυξη στις περιοχές της 
μοντελοποίησης και της επεξεργασίας γνώσης
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 12 μήνες
Προθεσμία υποβολής 22-07-2013
•Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-215

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότη-
τας & Δικτύων Μεταφορών - ΙΜΕΤ, 
στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπα-
ϊκού Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ –i-student trip», προ-
σκαλεί τους ενδιαφερόμενους που 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
ΚΩΔ.Θέσης: 14/2013
Ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός - 
Συγκοινωνιολόγος
ΚΩΔ.Θέσης: 13/2013

Ειδικότητα: Προγραμματιστής / Ανα-
λυτής
ΚΩΔ.Θέσης: 12/2013
Ειδικότητα: Μηχανικός Πληροφορικής
Διάρκεια: 4 μήνες με δυνατότητα 
ανανέωσης
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Καταληκτική ημερομηνία: 26-07-2013.
Πληροφορίες: 2310 498457.
•Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητι-
κότητας & Δικτύων Μεταφορών 
- ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του 
του Ευρωπαϊκού Έργου «RAIL4SEE: 
Rail Hub Cities for South East Europe, 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
που διαθέτουν τα απαραίτητα προσό-
ντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευό-
μενη από τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά. ΚΩΔ. Θέσης: 15/2013
Ειδικότητα: Συγκοινωνιολόγος Μηχα-
νικός Διάρκεια: 4 μήνες με δυνατότη-
τα ανανέωσης
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Καταληκτική ημερομηνία: 26-07-2013.
Πληροφορίες: 2310 498457.
Περισσότερες πληροφορίες στον 
σύνδεσμο:
http://www.certh.gr 
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Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας 
(1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών για 
πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό 
πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο 
«Αυτόνομα Υποβρύχια Ρομποτικά 
Συστήματα».
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε 
κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση 
για την θέση Ερευνητικού Συνεργάτη 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Επιστήμης και Μηχανικής Υλι-
κών» στα γραφεία του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπηρεσία 

Ανθρώπινου Δυναμικού στη διεύθυνση 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 3036 
Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημέ-
νο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 
Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική 
σφραγίδα όχι αργότερα από την Πα-
ρασκευή, 2 Αυγούστου 2013 και ώρα 
2:00 μ.μ. η οποία θα είναι η τελευταία 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν 
την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν 
με τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Σάββα 
Γ. Λοΐζου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
savvas.loizou@cut.ac.cy

Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΛΛΑΔΑ
Στο 26,9% η ανεργία τον Απρίλιο
Στο 26,9% εκτινάχθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη 
χώρα τον Απρίλιο εφέτος, από 23,1% τον Απρίλιο 2012 
και 26,8% το Μάρτιο 2013, με τον αριθμό των ανέργων να 
ανέρχεται πλέον σε 1.337.051 άτομα.
Περίπου έξι στους δέκα νέους σε ηλικία (15-24 ετών) είναι 
άνεργοι (ποσοστό 57,5%) και, εάν έχουν τη δυνατότητα, 
αναζητούν εργασία στο εξωτερικό.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι από τον Απρίλιο 2010, τον μήνα 
που αναγγέλθηκε η προσφυγή στο Μνημόνιο, το ποσοστό 
των ανέργων αυξήθηκε κατά 15,1% και ο αριθμός τους κατά 
745.650 άτομα.
Τους επόμενους μήνες αναμένεται να προστεθούν στον 
«μαύρο κατάλογο» όσοι απολυθούν από τον δημόσιο 
τομέα, με το ΙΟΒΕ να αναθεωρεί επί τα χείρω, σε 27,8%, 
την πρόβλεψή του για το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο 
του 2013.
Από την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής, προκύπτουν τα εξής:
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 194.746 άτομα σε σχέση με 
τον Απρίλιο 2012 (+17%) και κατά 24.025 άτομα σε σχέση 
με τον Μάρτιο 2013 (+1,8%).
Το σύνολο των απασχολουμένων, τον Απρίλιο εφέτος, εκτι-
μάται ότι ανήλθε σε 3.636.042 άτομα. Οι απασχολούμενοι 
μειώθηκαν κατά 159.955 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 
2012 (-4,2%), ενώ αυξήθηκαν κατά 43.668 άτομα σε σχέση 
με τον Μάρτιο 2013 (+1,2%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται 
ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.337.051 άτομα και 
μειώθηκαν κατά 23.770 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 
2012 (-0,7%) και κατά 20.218 άτομα σε σχέση με τον Μάρ-
τιο 2013 (-0,6%).
Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 30,5% 
(από 26,7% τον Απρίλιο πέρυσι) και στους άνδρες σε 
24,2% (από 20,5%).
Ηλικιακά, η ανεργία αποτελεί «μάστιγα» για τους νέους 
ηλικίας 15 - 24 ετών (57,5% τον Απρίλιο 2013 από 51,5% 
τον Απρίλιο 2012) και για την πλέον παραγωγική ηλικιακή 
ομάδα των 25 - 34 ετών (36% από 30,4%).
Ακολουθούν, οι ηλικίες 35 - 44 ετών (23,4% από 19,7%), 
45 - 54 ετών (21,3% από 17,2%), 55 - 64 ετών (16,3% από 
12,9%) και 65 - 74 ετών (8,7% από 4,7%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, τις 
τρεις πρώτες θέσεις με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργί-
ας κατέχουν η Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία (30,2% τον 
Απρίλιο 2013 από 24,3% τον Απρίλιο 2012), η Μακεδονία - 
Θράκη (29,4% από 24,3%) και η Αττική (27,7% από 23,5%).
Ακολουθούν η Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα (26,5% από 
24,7%), η Κρήτη (25,3% από 22,7%), η Πελοπόννησος - 
Δυτική Ελλάδα - Ιόνιοι Νήσοι (23,8% από 19,9%) και το 
Αιγαίο (20% από 14,9%).

Τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά δεδομέ-
να είναι πλέον διαθέσιμα από ένα 
ενιαίο σημείο πρόσβασης μέσω της 
καινούργιας υπηρεσίας Zenodo.
Η Zenodo είναι το αποτέλεσμα 
συνεργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού 
έργου OpenAIRE και του CERN και 
υλοποιείται με χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Zenodo, άλλωστε, ενσωματώνει το 
προϋπάρχον Orphan Repository του 
OpenAIRE προσφέροντας πρόσβαση 
στον χρήστη- εκτός από τα ερευνη-
τικά δεδομένα- και σε δημοσιεύσεις 
Ανοικτής Πρόσβασης όπως βιβλία, 
άρθρα, ανακοινώσεις σε συνέδρια, 
πατέντες, διδακτορικές διατριβές, 
μελέτες, παρουσιάσεις, εικόνες (σχε-
διαγράμματα, πίνακες, φωτογραφίες, 
σχέδια, γραφικές απεικονίσεις, κλπ), 

αρχεία βίντεο και ήχου.
Το όνομα της υπηρεσίας προέρχεται 
από τον Ζηνόδοτο, τον πρώτο βιβλι-
οθηκάριο της Αρχαίας Βιβλιοθήκης 
της Αλεξάνδρειας και πατέρα των 
πρώτων καταγεγραμμένων μετα-
δεδομένων, μιας πολύ σημαντικής 
προσωπικότητας στην ιστορία των 
βιβλιοθηκών.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε κάθε 
ερευνητή, επιστημονική κοινότητα ή 
ερευνητικό ινστιτούτο το οποίο δια-
θέτει δεδομένα και ερευνητικό πε-
ριεχόμενο. Η διαθέσιμη δυνατότητα 
μεταφόρτωσης είναι 1 GB, γεγονός 
που καθιστά την υπηρεσία ιδιαίτερα 
χρήσιμη σε φορείς που δεν έχουν οι 
ίδιοι αποθετήριο δεδομένων.
Aναλυτικότερα: http://europedirect.
duth.gr 

Το αποθετήριο επιστημονικών  
δεδομένων της ευρωπαϊκής έρευνας

Zenodo 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Μία θέση Ερευνητικού  
Συνεργάτη
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου

Έναν Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό.
Καταληκτική ημερομηνία: 23 – 7 – 2013
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με 
τον καθ. Μιχαήλ Ν. Φαρδή, 
Εργαστήριο Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, τηλέφωνο 26 10 99 76 51, e-mail: fardis@
upatras.gr.  
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Ανάπτυξη υλικών σκυροδέματος για οδοποιία και 
ογκολίθους για Προβλήτες. Κατασκευή πιλοτικών 
οδοστρωμάτων και προβλητών (ΤΕΦΡΟΔΟΣ)», που 
υλοποιείται μέσω της  Δράσης «Συνεργασία» και  συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης  της Ευρωπαϊκής ένωσης και από 
Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα 
Ιωάννα Παπαγιάννη-Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια του 
Εργαστηρίου Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μη-
χανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο 
έως τις 16/02/2014 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω 
έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι 
τη λήξη αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 
30.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των 
νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
-Έναν Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό.
Καταληκτική ημερομηνία: 22-7-2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/
ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-
995882.

Διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας 
ζητούν διπλωματούχους μηχανικούς με συμβάσεις 
έργου για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμά-
των. Αναλυτικά:
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη επτά (7) 
συμβάσεων ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για 
την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Σπόγγοι του Αιγαίου και εδώδιμα σαλιγκάρια σαν 
εναλλακτικές πηγές κολλαγόνου και βιοδραστικών 
ουσιών», εκ των οποίων:
ΘΕΣΗ Α: Πτυχίο Χημικού Μηχανικού/Μεταπτυχιακό/
Εμπειρία
Καταληκτική ημερομηνία: 17/7/2013
Πληροφορίες: 24210-06420.
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://ee.uth.gr 
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του 
έργου «Κατασκευές από σκυρόδεμα ανθεκτικές σε 
ακραίες φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές» με κω-
δικό ERC-12, Φ.Κ. D 774 που υλοποιείται στο Πλαίσιο 
της Πράξης «Χρηματοδότηση προτάσεων που 
αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC 
Grant Schemes» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, 
με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μιχαήλ Ν. Φαρδή, 
καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με 
σύμβαση έργου, ως κάτωθι:

Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ζητούν 
μηχανικούς για διάφορα ερευνητικά προγράμματα με 
συμβάσεις έργου. Αναλυτικά: 
•Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών 
Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια εκτέλεσης του ∆ιακρατικού 
Προγράµµατος «Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης» 
“FOROPA – Sustainable networks for the energetic 
use of Lignucellulosic Biomass in South East Europe”, 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευ-
όμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΚΩΔ. Θέσης:1
Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός
Διάρκεια: 6 μήνες
ΚΩΔ. Θέσης:2
Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός
Διάρκεια: 6 μήνες
Καταληκτική ημερομηνία: 17-07-2013
Πληροφορίες: 24630 55300

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.certh.gr
•to Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων – ΙΝ.ΒΙ.Σ/
Ε.Κ. «Αθηνά» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για την σύναψη (1) μίας σύμβασης ανάθεσης 
έργου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο «Έρευνα και 
ανάπτυξη λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων 
/ κόμβων δικτύου αισθητήρων για την υποστήριξη 
εφαρμογών προληπτικής συντήρησης βιομηχανικού 
εξοπλισμού με βάση την παρακολούθηση της κατά-
στασης και την ανίχνευση μη τυπικής συμπεριφοράς 
(Condition-Based Maintenance - CBM)» στα πλαίσια 
του ερευνητικού έργου WelCOM: «Ασύρματα Δίκτυα 
Αισθητήρων στη Διαχείριση Κύκλου Ζωής Τεχνικών 
Πόρων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με 
κωδικό έργου 09ΣΥΝ-71-856.
Καταληκτική ημερομηνία: 26/07/13
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ιστοσελίδα: 
www.isi.gr/gr/news/proclamations.html. 
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Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Kρήτης δέχεται εκδη-
λώσεις ενδιαφέροντος για τη διδασκα-
λία κατά το ακαδ. έτος 2013-14 των 
παρακάτω ή συναφών αντικειμένων. 
Οι σχετικές αναθέσεις θα πραγματο-
ποιηθούν εφόσον υπάρξουν πιστώσει 
στο Πανεπιστήμιο Kρήτης για πρόσλη-
ψη διδασκόντων επισκεπτών καθη-
γητών και σύμφωνα με τις διδακτικές 
προτεραιότητες του Τμήματος:
• Εργαστήριο Τεχνολογίας και Προ-
γραμματισμού Δικτύων I
• Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών

• Προγραμματισμός (C++)
• Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
• θεωρία Τύπων και Στατική Ανάλυση 
Γλωσσών Προγραμματισμού
• Σύγχρονα θέματα Κλιμακώσιμων 
Συστημάτων Αποθήκευσης
• Ασφαλή Συστήματα
• Δίκτυα Υπολογιστών
• Τεχνολογία Πολυμέσων
• Εργαστήριο Διαδικτυακών Επιθέσε-
ων και Αμυντικών Τεχνικών
• Εισαγωγή στα Συστήματα Ασφάλειας 
Πληροφοριών
• Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

• Λειτουργικά Συστήματα
• Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων
• Διδακτική της Πληροφορικής
• Γλώσσες Προγραμματισμού - Παράλ-
ληλος Προγραμματισμός Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανάθεση διδα-
σκαλίας είναι η κατοχή διδακτορικού 
διπλώματος. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
όπως αποστείλουν αίτηση και λεπτομε-
ρές Βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονι-
κά, υπόψη της Kας Ρένας Καλαϊτζάκη 
(rena@csd.uoc.gr ) το αργότερο μέχρι 
την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Επισκέπτες Καθηγητές στο Τμήμα  
Επιστήμης Υπολογιστών

To Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου [ΠΔ 91/2013 
πρώην Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας) σε εφαρμογή 
της με αριθμό 9/2706-2013 Απόφασης 
της Συνέλευσής του, προκηρύσσει 
την πρόσληψη για το έτος 2013-2014 
Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστη-
ριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών 
Ειδικών Μαθημάτων, προκειμένου να 
καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστη-
μονικές ανάγκες και  του ακόλουθου 
Τμήματος που αφορά τους διπλωμα-
τούχους μηχανικούς:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΩΝ (με έδρα τη Σπάρτη), 1. Τμήμα 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (πρώην 
Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών) τηλ.:27310.82240 
Κατευθύνσεις: α) Μηχανικοί Δικτύων 
ΤΕ. β) Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών Τ.Ε.γ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ. 
Ε.Δ. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 
τηλ:27210.45233
Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικά 
θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημο-
νικών ή Εργαστηριακών Συνεργατών 
και Ε.Ε.Μ. ανάλογα με τις εκπαιδευ-
τικές ανάγκες του κάθε Τμήματος 
(όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική 
προκήρυξη) γη τις οποίες ως ελάχιστα 
προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των 
βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή -Καθη-
γητή Εφαρμογών και ΕΔΙΠ αντίστοιχα, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να 
κατατεθούν στις αντίστοιχες γραμ-
ματείες των Τμημάτων, μαζί με την 
αίτηση (έντυπο που χορηγείται από 
τα Τμήματα ή την ιστοσελίδα) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 
ημερών (20) από την επόμενη της 
ημερομηνίας της τελευταίας δημοσί-
ευσης δηλαδή από 17-07-2013 μέχρι 
και 5-08-2013.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης 
είναι αναρτημένο στην πίνακα ανα-
κοινώσεων του Ιδρύματος καθώς και 
στον ιστότοπο: http://www.teikal.gr  

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επιστημονικοί Συνεργάτες στη Σχολή  
Τεχνολογικών Εφαρμογών

Έως το τέλος του μήνα (30 Ιουλίου) 
θα υποβάλλονται αιτήσεις στο Εθνι-
κό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο 
προτίθεται να καλύψει οκτώ θέσεις 
επιστημόνων στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Beyond με συμβάσεις μίσθωσης 
έργου.
Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότη-
τα γίνεται ως εξής: Ειδικός σε θέματα 
Δασικών Πυρκαγιών (BEYOND.1.F), 

Υποστήριξη έργου εκμετάλλευσης και 
διάχυσης αποτελεσμάτων του προ-
γράμματος (BEYOND.2.Ε), Ειδικός σε 
θέματα μοντελοποίησης γεωφυσικών 
κινδύνων (BEYOND.3.G) και Ειδικός σε 
θέματα μετεωρολογίας (BEYOND.8.M) 
με συμβάσεις 30 μηνών, Ειδικός σε 
θέματα μοντελοποίησης διασποράς 
αερίων εκπομπών στην ατμόσφαιρα 
(BEYOND.4.Α) με συμβάσεις 20 μηνών, 

Ειδικός σε θέματα εγκατάστασης /ολο-
κλήρωσης τεχνικού εξοπλισμού lidar 
(BEYOND.5.L1), Ειδικός σε θέματα 
ανάπτυξης αλγορίθμων (BEYOND.6.L2) 
και Ειδικός σε θέματα αστικού περιβάλ-
λοντος (BEYOND.7.U) με συμβάσεις 15 
μηνών.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8109113.
Αναλυτικά οι προκηρύξεις στο: http://
ocean.space.noa.gr. 

ΕθΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑθΗΝΩΝ

Εννέα Επιστημονικοί Συνεργάτες
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ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μεγάλη γερμανική εταιρεία πληροφορικής στο 
Μόναχο Γερμανίας ζητά έναν μηχανικό υπολογιστικών συ-
στημάτων και τεχνικούς για το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Προϋποθέσεις: ολοκληρωμένες σπουδές σε κλάδο της 
πληροφορικής

Πολύ καλές γνώσεις στα γερμανικά. Απευθύνετε τις αιτήσεις 
σας στη διεύθυνση: bewerbung@wwwan.de. Περισσότερες 
πληροφορίες: www.wwwan.de.

ΑΥΣΤΡΙΑ: Η θυγατρική εταιρεία της αυτοκινητοβιομηχανίας 
“Porsche”, η “Porsche Informatik GmbH” στο Σάλτσουργκ, 
πρόκειται να προσλάβει μηχανικούς λογισμικού για το 
εμπορικό της τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 
πτυχίο αντίστοιχο, εξοικείωση με βάσεις δεδομένων Perl 
SQL Oracle, με πολύ γνώση ανάπτυξης λογισμικού και πολύ 
καλή γνώση της αγγλικής και της γερμανικής. Οι ετήσιες 
απολαβές ορίζονται στα 30.422 ευρώ. Βιογραφικά υποβάλ-
λονται στο http://www.porsche-holding.cm/de/karriere/
offene_stellen.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Με ένα μηχανικό συστημάτων θα ενισχυθεί το 
δυναμικό της εταιρείας “Pramerica Systems Ireland”  στο 
Λέτερκενι του Ντόνεγκαλ. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να 
έχουν πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, τριετή προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ικανότητα εργασίας σε βάρδιες 
και άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες. Βιογραφικά υποβάλ-
λονται στο http://www.pramerica.ie/careers/Current%20
Opportunities/opportunities.htm, με κωδικό θέσης “669”.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Ένα μηχανικό λογισμικού θα εντάξει 
στο δυναμικό της η εταιρεία  “Apple” στο Λονδίνο. Οι ενδια-
φερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο συναφές της ειδικό-
τητας, γνώση των γλωσσών προγραμματισμού –C, C, C++, 
πείρα στην ανάπτυξη προϊόντων με την χρήση της μεθοδο-
λογίας ανάπτυξης Agile, κατανόηση των black box and white 
box testing και γνώση των αλγορίθμων Unicode και Unicode 
text processing. Βιογραφικά υποβάλλονται στο https://jobs.
apple.com/uk/search?jobFunction=SFWE&do=o*GBR&pN=
o&openJobld=25624201. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Με ένα δομικό-πολιτικό μηχανικό πρόκειται να 
ενισχυθεί το δυναμικό της εταιρείας “Shell” στο  Ρίισβικ. Οι 
ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν πτυχίο ή και μετα-
πτυχιακό αντίστοιχο, εκτενή προϋπηρεσία σε πετρελαϊκά 
έργα, γνώση των διεθνών κανονισμών και άριστη γνώση της 
αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται έως 28/7 στο http://
www.shell.com/global/aboutshell/careers/professionals/
job-search.html, με κωδικό θέσης “Ε34379”.

 ΑΛΓΕΡΙΑ: Διεθνής εταιρεία κατασκευών, που δραστηριο-
ποιείται στην ενέργεια και στα πετροχημικά, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει έναν πολιτικό μηχανικό. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, δεκαετή επαγγελμα-
τική εμπειρία, προϋπηρεσία σε εργοτάξια και άριστη γνώση 
αγγλικών και γαλλικών. Ο μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 
9.266 ευρώ, ενώ προσφέρονται στέγη, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και δωρεάν πτήσεις προς τον τόπο καταγωγής. 
Υποβολή βιογραφικών μέσω του http://www.gulftalent.com/
home/Sr-Civil-Engineer-jobs-in-Algeria-127038.html.

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ: Κατασκευαστική εταιρεία των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό της 
σε εργοτάξιό της στο Καζακστάν έναν ηλεκτρολόγο και έναν 
μηχανολόγο μηχανικό. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να 
έχουν πτυχία αντίστοιχα των ειδικοτήτων και έως οκταετή 
προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα. Παρέχονται στέ-
γη, τροφή, μεταφορικά, άδεια 30 ημερών και εισιτήρια προς 
τον τόπο καταγωγής. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του 
http://gulftalent.com/home/Project-Engineer-Electrical-jobs-
in-Kazakhstan-127223.html.

Η.Π.Α. Με ένα μηχανικό λογισμικού ΝΕΤ θα ενισχυθεί το 
δυναμικό της εταιρείας “Bombardier” στο Πίτσμπουργκ. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό 
συναφές, έως τρία έτη επαγγελματικής εμπειρίας με OOP, 
C#.NET, XML, VBScript/VBA και GDI , προθυμία ταξιδίων 
καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής. Υποβολή βιογραφι-
κών στο http://jobs.bombardier.com/job/Pittsburgh-_Net-
Sofrware-Engineer-PA-15122/2537294.

 ΑΥΣΤΡΙΑ: Με έναν πολιτικό μηχανικό θα ενισχυθεί η 
εταιρεία πολιτικών μηχανικών “Nessler Ziviltechniker” 
GmbH στο Ρόιτε. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 
πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, εξοικείωση με τα πρότυπα 
των στατικών προγραμμάτων, λειτουργική εμπειρία με το 
AutoCAD, πολύ καλή γνώση της γερμανικής και ικανότητα 
εφαρμογής και ελέγχου στατικών υπολογιστών. Ο κατώτε-
ρος μηνιαίος μισθός ορίζεται στα 2.400 ευρώ. Βιογραφικά 
υποβάλλονται στο http://nessler-zt.at/tl_files/dateien/Jobs/
Bauingenieur.pdf.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ένα μηχανολόγο μηχανικό ως διευθυντή 
πωλήσεων μηχανών σε Ευρώπη και Αφρική θα προσλάβει 
η εταιρεία “MTU Aero Engines” για το παράρτημά της στο 
Ανόβερο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο 
αντίστοιχο, προϋπηρεσία σε πωλήσεις σχετικά με υπηρεσίες 
αερομεταφορών, πολύ καλή γνώση SAP, MS Office, Excel 
και Powerpoint, άριστη γνώση της αγγλικής και προθυμία 
ταξιδίων. Βιογραφικά υποβάλλονται στο http://www.careers.
mtu.de/cgi-bin/appl/selfservice.pl, με κωδικό θέσης “SME”.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Δύο ηλεκτρολόγους μηχανικούς πρόκειται να 
προσλάβει η εταιρεία “Allseas Group” για τα γραφεία της 
στο Ντέλφτ και στο Αϊντχόβεν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 
επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό ηλεκτρολογικών 
συστημάτων ελέγχου, εμπειρία προγραμματισμού με τη 
χρήση PLC και FPGA, καθώς και άριστη γνώση της αγγλι-
κής. Υποβολή βιογραφικών στο http://www.allseas.com/
uk/229/1/50/25/256/function.html.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Με ένα μηχανικό συστημάτων θα ενισχυθεί 
η εταιρεία μεταφορών “Bombardier” στο Άμστερνταμ. Οι 
ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν πτυχίο στη Μηχανι-
κή, δεκαετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, εξοικείωση 
με εργαλεία διαχείρισης DOORS, γνώση των συστημάτων 
ΕΝ50126, 50128 και 50129, γνώσεις αυτοματισμού και 
πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ολλανδικής. Βιογρα-
φικά υποβάλλονται στο http://jobs.bombardier.com/job/
Amsterdam-Senior-Engineer-NH/2594189/.

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 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Πάρου σύμφωνα με το 
Ν. 1568/85 και τα Π.Δ. 294/88, 17/96, 
95/99 και 159/99, επιθυμεί να προσλά-
βει ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ο οποίος θα 
απασχοληθεί στην Επιχείρηση για 50 
ώρες ετησίως. Η διάρκεια της σύμβα-
σης θα είναι τριετής.
Απαιτούμενα προσόντα:
α) Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνι-
κής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων 

σχολών του εξωτερικού, κατά σειρά 
προτεραιότητας στις ειδικότητες:
1.Μηχανολόγων Μηχανικών
2.Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
3.Πολιτικών Μηχανικών
και άδεια άσκησης επαγγέλματος που 
χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητή-
ριο της Ελλάδος (ΤΕΕ), με διετή τουλά-
χιστον προϋπηρεσία.
 Η παραπάνω κατάταξη των προσόντων 
των υποψηφίων καθορίζει τη σειρά 
προτεραιότητας στην πρόσληψη τους.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων 
ίδιων τυπικών προσόντων θα προτιμη-
θούν οι έχοντες μεγαλύτερη πείρα στην 
αντίστοιχη ειδικότητα και η εντοπιότητα 
τους.
Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π.  έως τις 30 Ιουλίου 2013, ή 
με fax στο 22840-25284, ή με e-mail : 
deyap@otenet.gr.   
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22840-
25300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.

Αρκετές θέσεις για μηχανικούς και IT 
Specialists στον Ιδιωτικό Τομέα στο 
εξωτερικό προσφέρονται μέσω της 
εταιρείας Grecruitment. Αυτή τη στιγμή 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.
grecruitment.com ) μπορείτε να βρείτε 
αναλυτικές πληροφορίες για τις εξής 
θέσεις:
•Engineering positions 
- Junior & Senior Design Engineers - 
Aerospace (f/m), Amsterdam
- Junior & Senior Design Engineers – 
Machinery Development, Eindhoven 
- Quality Engineer, Stuttgart 

- Optical Engineer, Eindhoven
- HSE Manager, Machon / USA 
- Health/Safety/Environmental 
Manager, Memphis / USA
- Manufacturing Technology Manager, 
Boston / USA 
- Facilities Maintenance Manager, 
Boston / USA
- Manufacturing Engineer, Macon / 
USA
- Material Planner, Cosham / USA 
- Material Planning Manager, Cosham 
/ USA 
- Service Manager, Arequipa / Peru 

•It Specialists 
- Software Engineer C#, Sao Paolo 
- iOS Developer, Berlin 
- PHP Developer, Berlin
 -Backend Developer, Berlin 
- Technical Project Manager, Berlin 
- Mobile Developer (Android), Delft / 
The Netherlands 
- Developer, The Netherlands 
- IT Support Analyst, The Netherlands 
- Linux / Oracle Database Specialist, 
Zurich 
- Infrastructure Engineer, Delft / The 
Netherlands 

Είκοσι τρεις θέσεις σε διάφορες χώρες

ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

Τεχνικός ασφαλείας μηχανικός
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