
 

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

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕ-
ΝΤΡΑ: Θέσεις για μη-
χανικούς με συμβάσεις 
έργου

ΙΚΥ: Υποτροφίες για με-
ταπτυχιακά σε Ελλάδα 
και εξωτερικό

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 
Θέσεις για μηχανικούς 
διαφόρων ειδικοτήτων

80 Δόκιμοι Σημαιοφόροι που θα περάσουν από γραπτές 
εξετάσεις, συνέντευξη και αθλητικές δοκιμασίες θα 
προσλάβει το Λιμενικό Σώμα. Από αυτούς 16 θα πρέπει 
να είναι πτυχιούχοι μηχανικοί επτά Πολυτεχνικών Σχο-
λών (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΔΠΘ, Πατρών, Κρήτης, Θεσσαλίας και 
Δυτ. Μακεδονίας).
Όσοι-ες έχουν τα ζητούμενα προσόντα και επιθυμούν 
να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με 
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (ή με 
νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο), ή ταχυδρομικώς με 
συστημένη αλληλογραφία στα κατά τόπους γραφεία του 
Λ.Σ. Παράλληλα θα πρέπει να καταθέσουν: 
•Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου 
διαβατηρίου.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού 
δελτίου ταυτότητας (ή της στρατιωτικής τους ταυτότητας 
προκειμένου αποκλειστικά και μόνο για στρατεύσιμους.
•Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, στην 
οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έχει όλα τα νόμιμα 
προσόντα-προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό 

και ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία που δηλώνονται στην 
αίτησή του είναι αληθή.
•Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις κατηγορίες των Ευ-
εργετικών Διατάξεων του οικείου διαγωνισμού κατάτα-
ξης, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση 
του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλλουν απαραιτήτως 
και τα κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά 
που θα αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
•Πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή 
αντίγραφο τίτλου σπουδών, επικυρωμένους τίτλους 
ξένης γλώσσας και πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό 
πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ. 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται έως και την 
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση: ΔΙΑΓΩΝΙΣ-
ΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ. 
ΕΤΟΥΣ 2013, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, 
ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑ-
ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Λιμενι-
κού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr).

Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογη-
τικών για την πρόσληψη πέντε ΠΕ Μηχανικών (μηχανολόγων – 
ηλεκτρολόγων) ως εποχικών υπαλλήλων με συμβάσεις  οκτώ 
μηνών στη Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής 
και στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Απόδοσης της ΔΕΗ στην 
Αθήνα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών, να 
διαθέτουν το αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ, άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώ-
ση χειρισμού Η/Υ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν 
να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-3323816 (Διεύθυνση 

Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής) και 210-3323766 
(Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής).
•Έως τις 6 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις 
για δύο εποχικές θέσεις  με συμβάσεις εργασίας οκτώ μηνών 
στο  Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ στην 
Παλλήνη και αφορούν 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών. Αιτήσεις στη διεύθυνση: Κέντρο 
Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων, Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 153 51 
Κάντζα, Παλλήνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
210-6601780.

ΔΕΗ: Επτά μηχανικοί με συμβάσεις οκτώ μηνών

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Διαγωνισμός και για 16 πτυχιούχους  
Πολυτεχνικών Σχολών
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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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•ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος ή ναυπηγός για στελέ-
χωση τεχνικού τμήματος ακτοπλοϊκής ναυτιλιακής 
εταιρείας. Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στο info@seajets.gr
•ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός ή χημικός μηχανικός 
για σύμβαση ορισμένου χρόνου (διετούς 
διάρκειας) στα πλαίσια ερευ-
νητικού / επιδοτούμενου 
προγράμματος, με εκπλη-
ρωμένες τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις, άριστη 
γνώση αγγλικών, επιθυμητή 
δεύτερη γλώσσα, καλή γνώση 
υπολογιστών. Προϋπηρεσία 
όχι απαραίτητη. Αποστολή 
βιογραφικών στο ep@arl.gr.  
Έδρα Θεσσαλονίκη.
•ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ή Πολιτι-
κός Μηχανικός με εμπειρία 
σε έργα υδραυλικά - οδοποι-
ίας για εργοταξιακή απα-
σχόληση ζητείται από τεχνική 
εταιρία στη Χαλκιδική. Εμπειρία 
Απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 
23730-65440, Fax: 23730-
65380. Αποστολή βιογραφι-
κών gramateia@elkat.gr 
•ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται 
μηχανολόγος μηχανικός 
με εμπειρία στην πυρα-
σφάλεια από εταιρεία που 
ασχολείται με την πυροπρο-
στασία. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@
astoria.com.gr 
•Η GPS ΚΤΕΟ Α.Ε. (Υποκατάστημα Θεσσαλονί-
κης) επιθυμεί να προσλάβει: Ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. – 
Αναπληρωτή Τεχνικό Δ/ντή – Υπεύθυνο γραμμής. 
Απαραίτητα προσόντα: • Διπλωματούχος μηχανικός 

ειδικότητας: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχα-
νολόγου-ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, 
ναυπηγού-μηχανολόγου, μέλος ΤΕΕ. • Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Γραμμής ΚΤΕΟ Ελαφρών οχημάτων 

και ΜΟΤΟ. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cvikteo@gmail.com.

•ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ από βιομηχανία στη 
Θεσσαλονίκη 30-40 ετών υπεύθυνο 
προγραμματισμού παραγωγής και ποιό-
τητας. Πλήρης απασχόληση, σταθερός 

μισθός. Προϋπηρεσία 3 ετών, η/υ, ξένες 
γλώσσες.
Βιογραφικά mhrdpt@gmail.com

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ΑΕΙ/
ΤΕΙ ζητείται από την AICO Α.Ε., 

εταιρία ενεργειακών εφαρμογών 
με γνώσεις στη θέρμανση και τον 
κλιματισμό για το τμήμα μελετών 
και κοστολογήσεων. Εμπειρία 
στους παραπάνω τομείς καθώς 
και σε ηλιοθερμικά συστήματα 
θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψιν. 
Παρέχεται μισθός ασφάλιση 
και bonus επί των έργων. 

Για αποστολή βιογραφικού 
m.titakis@aico.gr  ή στο Fax: 

2310-327308.
•ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «ΓΕωΕΛΛΑΣ» 
ζητά να προσλάβει έναν μηχανι-
κό παραγωγής στα Γρεβενά. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έως 
35 ετών, κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ συ-

ναφούς ειδικότητας και με πενταετή 
προϋπηρεσία.Βιογραφικά: info@geohellas.com
•ΑΡΧΙΤΕΚΤωΝ μηχανικός ζητείται έως 35 ετών 
από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης. Μόνιμη ή με-
ρική απασχόληση. Απαραίτητες γνώσεις βιοκλιματι-
κού σχεδιασμού-Autocad-3D studio Max Ms Office. 
ecobox77@gmail.com.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

Τέσσερις μηχανικοί ως εποχικοί υπάλληλοι
Αιτήσεις ως τις 13 Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν οι υποψήφιοι για τις τέσσερις θέσεις 
μηχανικών στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, 
Δράμας, Ξάνθης και Έβρου, που θα εργαστούν με 
συμβάσεις έργου διάρκειας οκτώ μηνών. Σύμφωνα 
με την κατανομή των θέσεων θα επιλεγούν 2 ΠΕ 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανι-
κών Περιβάλλοντος και 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανι-
κών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ, 
να είναι ως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα από το 
νόμο. Μαζί με την αίτηση καλούνται να προσκομίσουν 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους 
ταυτότητας και επικυρωμένα όλα εκείνα τα έγγραφα 
τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα τους.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: Δημο-
κρατίας 1, Τ.Κ. 691 00 Κομοτηνή και στο τηλέφωνο: 
25313 50197.
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
ποίησης του Ε Π «Redox Materials-based Structured 
Reactors/Heat Exchangers for Thermo-Chemical Heat 
Storage Systems in Concentrated Solar Power Plants-
RESTRUCTURE»προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΚΩΔ. Θέσης:70Ε, Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός, Μηχανι-
κός Υλικών, Μηχανολόγος Μηχανικός
Διάρκεια:12 μήνες, Καταληκτική ημερομηνία: 10-09-2013
Πληροφορίες: 2310 498 112 Περισσότερες πληροφορίες 
στον σύνδεσμο: http://www.certh.gr 
•ΤΟ ΕθΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών 
& Ενεργειακών Πόρων ( Ι∆ΕΠ) προκηρύσσει την παρακάτω 
θέση ερευνητή µε γνωστικό αντικείµενο: 
Μία (1) θέση ερευνητή Α’ Βαθµίδας µε γνωστικό αντι-
κείµενο «Μηχανική Βιολογικών Συστηµάτων µε έµφαση σε 
υπολογιστική ανάλυση µεγάλης κλίµακας και εφαρµογές σε 
ενέργεια, περιβάλλον, ασφάλεια, βιοχηµικές διεργασίες και 
συνθετική βιολογία». Καταληκτική ημερομηνία: 29/10/2013
Πληροφορίες: 2310 498112
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://static.diavgeia.gov.gr 
•ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚωΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤωΝ 
ΤΟΥ Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει 2 (δύο) 
συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρό-
νου για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου εθνικού 
ερευνητικού έργου του «Μεγάλα Δεδομένα – Προκλήσεις, 
Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης» του Προ-
γράμματος «ΚΡΗΠΙΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότη-
τας «03-Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας 
και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Αττική».
2 μεταδιδακτορικοί ερευνητές πληροφορικής
Καταληκτική ημερομηνία: 30/09/2013
Πληροφορίες: 2106875403, fax: 2106856804, email: 
contact@imis.athena-innovation.gr
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.imis.athena-innovation.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ζητούν 
μηχανικούς για διάφορα ερευνητικά προγράμματα με 
συμβάσεις έργου. Αναλυτικά: 
• ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ), στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕ-
ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία 
Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφε-
ρόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Μια Θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή (Κάτοχος διδακτορι-
κού διπλώματος ειδίκευσης στην πληροφορική ή σε σχετικό 
τομέα) Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών
Καταληκτική ημερομηνία: 10/9/2013
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.ics.forth.gr 
•ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΝ.
ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει Επιστη-
μονικούς συνεργάτες με σύμβαση έργου στα πλαίσια στα 
πλαίσια του ερευνητικού έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι «Σύστημα 
Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιο-
συχνικής Αναγνώρισης - ΣΕΛΙΔΑ):
1 Έμπειρος ερευνητής με Διδακτορικό τίτλο σπουδών, σχε-
τικό με το αντικείμενο του έργου/Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή 
ισότιμου τίτλου σπουδών 
1 Έμπειρος ερευνητής με Διδακτορικό τίτλο σπουδών ή 
μεταπτυχιακό τίτλο με 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία, ή δίπλωμα/πτυχίο ΑΕΙ με 10ετη τουλάχιστον επαγ-
γελματική εμπειρία /Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Μηχανικού Η/Υ ή πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου 
τίτλου σπουδών  Έδρα: Πάτρα
Καταληκτική ημερομηνία: 18/09/2013
Πληροφορίες: τηλ: 2610910301,2 fax: 2610910303, e-mail: 
kokkali@isi.gr Σχετικός σύνδεσμος: http://www.isi.gr 
•ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚωΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙωΝ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλο-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διδάσκοντες στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώ-
νει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 
επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστη-
μονικού κύρους, κατόχων διδακτορι-
κού διπλώματος, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με 
πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 
407/80 (ΦΕΚ 112/Α΄) και του άρθρου 
80 παρ. 6 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/
Α΄), ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι 
αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή 
διδακτικού, επιστημονικού και οργανω-
τικού έργου που θα καθορίζεται και θα 

εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση 
πρόσληψης.
H  πρόσληψη  του  προσωπικού  αυτού,  
πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των 
ακόλουθων μαθημάτων των Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το 
χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 
2013-2014:

Πολυτεχνική Σχολή 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

     ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο 2013-2014
1.Γεωδαισία Ι
2.Εισαγωγή σε GIS
3.Σχεδιασμός και Λειτουργία Σιδηρο-
δρομικών Συστημάτων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι 
μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και 
επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική 
αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, από 20-8-2013 έως και 10-9-2013 
στην Γραμματεία του Τμήματος, στην 
ακόλουθη διεύθυνση (παράδοση Οίκοι):
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, 
τηλ. 2421074178, FAX 2421074169, 
Αρμόδια κα Κοτρώτσιου Έλενα.
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Το Ε.Μ. Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι 
στο ΦΕΚ 761/23.7.2013 τ.Γ’ δηµοσιεύ-
θηκε Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ∆ΕΠ 
ως εξής: 

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ:  
«ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ». 

Αριθµ. Προκήρυξης 11746/15.5.2013
• Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη Βαθµίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή,  µε γνωστικό 
αντικείµενο: «Λειτουργία και Αυτόµατος 
Έλεγχος Εγκαταστάσεων Προώσεως 
Πλοίων». 

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: ΙΙ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕ∆ΙΑΣ-
ΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙωΝ & 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Αριθµ. Προκήρυξης 8552/10.4.2013   
• Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη Βαθµίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή,  µε γνωστικό 
αντικείµενο: «Θερµοδυναµική Χηµικής 
Μηχανικής».

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ». 

Αριθµ. Προκήρυξης 8773/12.4.2013   
• Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη Βαθµίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή,  µε γνωστικό 
αντικείµενο: «Γεωδαισία-Τοπογραφία».
Αριθµ. Προκήρυξης 8777/12.4.2013   
• Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη Βαθµίδα του 
Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο: 
«Φωτογραµµετρία». 
Αριθµ. Προκήρυξης 11742/15.5.2013   
• Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη Βαθµίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή,  µε γνωστικό 
αντικείµενο: «Γεωδαισία-Τοπογραφία». 
Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων 
µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει 
την 21-10-2013.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που 
έχουν τα νόµιµα προσόντα, να υποβά-
λουν αίτηση υποψηφιότητας µαζί µε 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο-
λογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις 
δηµοσιευθείσες στο ΦΕΚ Προκηρύξεις, 
στις Γραµµατείες των Σχολών όπου 
µπορούν να απευθύνονται για περισσό-
τερες πληροφορίες.
Τηλ. Επικοινωνίας : 
Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μη-
χανικών:  210 - 772 1938. 
 Σχολής Χηµικών Μηχανικών:  210 - 
772 3061.
 Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων 
Μηχανικών:  210 - 772 2692. 

Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΛΛΑΔΑ
Στο 27,6% σκαρφάλωσε η ανεργία  
τον Μάιο
Νέο αρνητικό ρεκόρ σημείωσε το Μάιο η ανεργία στη χώρα 
μας, καθώς σκαρφάλωσε στο 27,6% από 27% τον προη-
γούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η 
ΕΛΣΤΑΤ.
Σε ετήσια βάση, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 193.668 
(+16,3%) σε 1.381.088 άτομα, ενώ σε σχέση με τον Απρίλιο 
κατά 30.558 άτομα (+2,3%). Το Μάιο του 2012, η ανεργία 
ήταν στο 23,8%.
Στις ηλικίες έως 24 ετών, η ανεργία «σπάει το κοντέρ», κα-
θώς εκτοξεύθηκε στο 64,9% από 55,1% το Μάιο του 2012.
Κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται 
σε Ήπειρο - Δυτική Μακεδονία (30,5%), Αττική (28,6%) και 
Μακεδονία - Θράκη (28,1%).
Το σύνολο των απασχολουμένων, το Μάιο, εκτιμάται ότι 
ανήλθε σε 3.621.153 άτομα και ο οικονομικά μη ενεργός 
πληθυσμός σε 3.318.671 άτομα. 
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 171.356 άτομα σε σχέ-
ση με το Μάιο του 2012 (-4,5%) και κατά 22.815 άτομα σε 
σχέση με τον περασμένο Απρίλιο (-0,6%). 
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν ερ-
γάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 33.535 
άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2012 (-1%) και αυξήθη-
καν κατά 20.508 άτομα σε σχέση με τον εφετινό Απρίλιο 
(+0,6%).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Οι άνεργοι έφτασαν τα 26,7 εκατομμύρια
Στα 26,7 εκατ. άτομα εκτιμώνται οι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενώ στις 17 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ ο 
αντίστοιχος αριθμός έφτασε τα 19,2 εκατ. πολίτες, τον πε-
ρασμένο Ιούλιο. Στις ηλικίες ως 24 ετών οι άνεργοι στην ΕΕ 
έφταναν τα 5,6 εκατ. άτομα, ενώ στην Ευρωζώνη τα 3,5 εκατ.
Ο δείκτης της ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητος στο 12,1% 
στην Ευρωζώνη, όπως επίσης δεν μεταβλήθηκε και στο 
σύνολο των 28 χωρών μελών όπου διατηρήθηκε στο 11%.
Η Ελλάδα είναι σταθερά πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ανερ-
γία, με το 27,6% (που έχει ανακοινώσει για τον Μάιο, καθώς 
δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία), ακολουθούμενη από την 
Ισπανία που είχε τον Ιούλιο ανεργία 26,3%.
Στην τρίτη θέση πλέον, έρχεται η Κύπρος, όπου η ανεργία 
τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού έφτασε το 17,3%. Η 
Κύπρος έχει να «επιδείξει» και την ταχύτερη άνοδο της 
ανεργίας σε 12 μήνες με +5,1%, ακολουθούμενη από την 
Ελλάδα με +3,8% και την Σλοβενία με +1,9%.
Στην άλλη άκρη της ευρωπαϊκής πραγματικότητας η Αυ-
στρία επιδεικνύει ανεργία μόλις 4,8%, η Γερμανία 5,3% και η 
Λιθουανία 5,7%. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέ-

δωσε το ΥΠΕΚΑ η διαδικασία για τη 
συγκρότηση του «οριστικού» Μητρώου 
Ενεργειακών Επιθεωρητών θα
ξεκινήσει από  αύριο 4 Σεπτεμβρίου 
2013. Από την παραπάνω ημερομηνία, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλ-
λουν, στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρη-
τών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ, 
Αναγγελία έναρξης άσκησης
της δραστηριότητας του Ενεργειακού 
Επιθεωρητή, συνοδευόμενη από τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά,  μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος του
Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών 
(www.buildingcert.gr).  
Στους υποψήφιους θα παρασχεθούν 
αναλυτικές οδηγίες, μέσω της ιστοσε-
λίδας του ΥΠΕΚΑ ή/και της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας ‘buildingcert’, ώστε 
να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η 
διαδικασία εγγραφής τους στα οικεία 
Μητρώα. 

Ξεκινά η διαδικασία για το «οριστικό» 
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

ΥΠΕΚΑ

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Προκήρυξη πέντε 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:



Διάφορα πανεπιστημιακά 
και τεχνολογικά ιδρύμα-
τα της χώρας ζητούν να 

καλύψουν θέσεις μηχανι-
κών για εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά προγράμματα, 
με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου ως εξής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Για την θέση manager απαιτούνται γνώσεις και ενδια-
φέρον για διαχείριση προγραμμάτων (προγραμματισμός 
εργασιών, παρακολούθηση εκτέλεσης και κατανάλωσης 
πόρων, συγγραφή παραδοτέων, τριμηνιαίοι και ετήσιοι 
οικονομοτεχνικοί απολογισμοί, consortium agreement, 
διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων) και πολύ καλή 
γνώση Office, Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση σχεδιαστι-
κών προγραμμάτων. 
Για τη θέση administrator (διαχειριστή) απαιτούνται 
γνώσεις και ενδιαφέρον για διαχείριση υπολογι-
στικών συστημάτων (π.χ. SQL, Windows Server & 
Active Directory, δίκτυα & διαχείριση, επιλογή/επι-
σκευή hardware, web Development, Linux, scripting 
languages). 
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που μπορούν να αναλά-
βουν τα δύο παραπάνω αντικείμενα ταυτόχρονα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνο πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να στείλουν τα βιο-
γραφικά τους με φαξ ή με e-mail (προτιμητέο) στον:
Καθηγητή Ιωάννη Πήτα
Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 54124,
Τηλέφωνο: +30-2310-996304
e-mail: pitas@aiia.csd.auth.gr  
•Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαί-
σιο υλοποίησης της Πράξης «ΟΡΓΑΝωΣΗ, ΑΝΑΔΕΙ-
ΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟ-
ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 304211 
που εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας 02 – «ΤΠΕ 
και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώνει ότι 
προτίθεται να συνάψει δύο(2) συμβάσεις μίσθωσης 
έργου, ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:
2 Πτυχίο Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ ΑΕΙ, ή Δίπλωμα 
Μηχανικών
Η/Υ ΑΕΙ / Μεταπτυχιακό, Εμπειρία
Διάρκεια: έως 04-01-2014 με δυνατότητα παράτασης 
Καταληκτική ημερομηνία: 4/9/2013. 
Πληροφορίες: 2810 379315.

•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3699 και τίτλο 
«ALLOW Ensembles (G.A 600792)», το οποίο χρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να 
συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου:
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Επιστήµης Υπολογιστών ή Πληροφορικής 
ή ισότιµο αναγνωρισµένο
της αλλοδαπής
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα µε ειδίκευση στα πληροφορι-
ακά συστήµατα ή ισότιµο αναγνωρισµένο της αλλοδα-
πής
• Τουλάχιστον 3ετής εµπειρία στην ανάπτυξη λογισµι-
κού
• Άριστη γνώση αγγλικών (Proficiency ή αντίστοιχο)
Καταληκτική ημερομηνία: 13/09/2013.
Πληροφορίες: 2810393524. 
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.elke.uoc.gr 
•Από το ΕΜΠ, ζητείται Υδρο-βιολόγος ή Περιβαλλο-
ντικός Επιστήμονας ερευνητής/ια για απασχόληση σε 
Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα (FP7):
ΠΕ Βιολογίας ή Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Μη-
χανικού Περιβάλλοντος/ Μεταπτυχιακές σπουδές ή 
Διδακτορικό τίτλο με εξειδίκευση στην Υδρο-βιολογία ή 
τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (Ecosystem Services)/ 
Εμπειρία Πληροφορίες: 210 772 2878
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.ntua.gr 
•Στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανά-
λυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
υπάρχουν δύο διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ως εξής: 
ΘΕΣΕΙΣ Manager/Administrator σε ερευνητικά προ-
γράμματα. 
·Απόφοιτοι Σχολών που υποχρεωτικά κατέχουν δίπλωμα 
/ πτυχίο / μεταπτυχιακό τίτλο Πληροφορικής / Μηχανι-
κού Πληροφορικής ή ισοδύναμο. 
Προφίλ του εργαστηρίου και σχετικές πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.aiia.csd.
auth.gr . Οι θέσεις χρηματοδοτούνται από προγράμ-

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου

ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ

Η Δομή Απασχόλησης & ΣΤΑδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο της αξι-
οποίησης, ανάπτυξης και μετατροπής της επιστημονικής 
γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, προκη-
ρύσσει την έναρξη του πρώτου της διαγωνισμού με θέμα 
«Καινοτόμες Ιδέες και Σχέδια για την Αειφορία στην 
Πόλη της Αθήνας». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι 
φοιτητές του ΕΜΠ (προπτυχιακοί - μεταπτυχιακοί - ΥΔ) 
καθώς και οι διπλωματούχοι του ΕΜΠ της τελευταίας 
5ετίας. Κάθε πρόταση είναι ατομική ή ομαδική (μέγιστο 
4 φοιτητές).
Τρόπος συμμετοχής: Συμπλήρωση του εντύπου συμ-

μετοχής του ενδιαφερομένου όπου περιγράφεται η 
καινοτόμος ιδέα στην πρότυπη φόρμα και στη συνέχεια 
συμπλήρωση online αίτησης, επισύναψη του εντύπου 
συμμετοχής και αποστολή της αίτησης.
Η προθεσμία υποβολή της Ιδέας είναι μέχρι τις 
15/9/2013, 23:59.
Βραβεία:
1ος-Βεβαίωση Επιτυχίας ΕΜΠ + €1000
2ος-Βεβαίωση Επιτυχίας ΕΜΠ + €500
3ος-Βεβαίωση Επιτυχίας  ΕΜΠ + €500
Περισσότερες πληροφορίες: http://dasta.ntua.gr/dasta/
index.php/el/innovation.html

Διαγωνισμός για φοιτητές του Ιδρύματος
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Στις 12 Σεπτεμβρίου λήγει η προθε-
σμία υποβολής δικαιολογητικών για 
295 υποτροφίες για μεταπτυχιακές 
σπουδές πρώτου κύκλου για το ακα-
δημαϊκό έτος 2013-2014 στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό που προσφέρει το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 
εκ των οποίων οι 99 αναφέρονται στις 
επιστήμες που αφορούν τους νέους 
διπλωματούχους μηχανικούς.
Ειδικότερα: 
Από τις 235 θέσεις που προσφέρο-
νται για μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ελλάδα, οι 40 αφορούν τις επιστημο-
νικές περιοχές Γεωτεχνικές, Ενεργει-

ακές, Περιβαλλοντικές επιστήμες και 
επιστήμες του Διαστήματος και οι 39 
θέσεις  αφορούν τις επιστήμες των 
Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών.
Από τις 60 θέσεις που προσφέρονται 
για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτε-
ρικό οι 10 αφορούν τις επιστημονικές 
περιοχές Γεωτεχνικές, Ενεργειακές, 
Περιβαλλοντικές επιστήμες και επιστή-
μες του Διαστήματος και οι 10 θέσεις  
αφορούν τις επιστήμες των Μηχανι-
κών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών.
Το ΙΚΥ για τις μεταπτυχιακές σπουδές 

προσφέρει σημαντικά ποσά και συ-
γκεκριμένα 870 ευρώ το μήνα για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 
και 450 ευρώ το μήνα για τις αντίστοι-
χες σπουδές στο εσωτερικό. Παράλ-
ληλα, εκτός από το μηνιαίο ποσό της 
υποτροφίας χορηγούνται πρόσθετα 
χρήματα για δαπάνες όπως τα κα-
θαρά πανεπιστημιακά και κολεγιακά 
δίδακτρα, εργαστηριακές δαπάνες, 
ασφάλιση κ.ά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικές με τη διαδικασία, τους όρους 
και τις προϋποθέσεις χορήγησης των 
υποτροφιών στο: www.iky.gr.  

ΙΚΥ

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά σε Ελλάδα  
και εξωτερικό

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-
2013) υλοποιεί την Πράξη «Πρόγραμμα 
χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδι-
κασία εξατομικευμένης αξιολόγησης», 
- Οριζόντια Πράξη.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και 
υλοποιείται από το ΙΚΥ.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε 
εφαρμογή του Κανονισμού Υποτροφιών, 
όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 98142/
Β7/19-7-2013 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1915/
Β/7-8-2013), Aνακοινώνει την προκήρυξη 
συνολικά 100 θέσεων υποτροφιών στις 
ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:
1.Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες 

Εκπαίδευσης, Πολιτισμικές Σπουδές, 
Εικαστικές Επιστήμες
2.Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και 
Οικονομικές Επιστήμες
3.Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες
4.Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές 
Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες 
και Επιστήμες Διαστήματος
5.Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, 
Χημείας
6.Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 Σκοπός του προγράμματος είναι η 
μετακίνηση μεμονωμένων ερευνητών σε 
αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευνητικά 
κέντρα (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανι-
σμούς, Εγκεκριμένα Ινστιτούτα κ.ο.κ.) του 
εξωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας
 Η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει 
ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους, έως 

τις 30/11/2014. Ενδέχεται, ωστόσο, 
να λήξει νωρίτερα, σε περίπτωση που 
χορηγηθούν, πριν από την ημερομηνία 
αυτή, οι εκατό θέσεις υποτροφιών του 
προγράμματος
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η 
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η 
διάρκεια της υποτροφίας, τα παραδοτέα 
αυτής καθώς και οι οικονομικές παροχές 
περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της 
Πρόσκλησης.
Προσοχή: Οι αιτήσεις και τα συνημμένα 
αρχεία αυτών θα αποστέλλονται στο ΙΚΥ 
μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο email  short-terms@iky.gr
Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα 
Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 
210-3726394, 395, 397 και 346 και στα 
γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφόρος Εθνικής 
Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

ΙΚΥ

Υποτροφίες για μεμονωμένους ερευνητές

Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί AEI/
TEI για επίβλεψη σε κατασκευαστικά/ 
λιμενικά έργα στην Σαουδική Αραβία. 
Απαραίτητα Αγγλικά και 10-15 χρόνια 
προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικού: 
anasa.jobs@gmail.com 
Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι/ Μηχανολό-
γοι Μηχανικοί AEI/TEI για επίβλεψη σε 
κατασκευαστικά/ λιμενικά έργο. στην 
Σαουδική Αραβία. Απαραίτητα Αγγλι-
κά και 10-15 χρόνια προϋπηρεσία. 

Αποστολή βιογραφικού: anasa.jobs@
gmail.com 
Στην Ολλανδία
Ζητούνται Μηχανικοί Πλοίων/ Ναυ-
πηγείων AEI/TEI για εργασία στην 
Ολλανδία. Απαραίτητα Αγγλικά ή Γερ-
μανικά και προϋπηρεσία 5-10 χρόνια. 
Αποστολή βιογραφικού: anasa.jobs@
gmail.com 
Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 
AEI/TEI για εργασία στην Ολλανδία. 

Απαραίτητα Αγγλικά ή Γερμανικά και 
προϋπηρεσία 5-10 χρόνια σε πλοία/
κατασκευή πλοίων. Αποστολή βιογρα-
φικού: anasa.jobs@gmail.com 
Ζητούνται  Μηχανολόγοι Μεταλλείων/
Μεταλλουργών TEI και χρήστες  τόρ-
νου CNC για εργασία στην Ολλανδία. 
Απαραίτητα Αγγλικά ή Γερμανικά και 
προϋπηρεσία 5-10 χρόνια σε CNC. 
Αποστολή βιογραφικού: anasa.jobs@
gmail.com 

Ζητούνται μηχανικοί σε Σαουδική Αραβία και Ολλανδία
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ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛΒΕΤΙΑ: Με τρεις μηχανικούς διασφάλισης ποιότητας θα 
ενισχυθεί το δυναμικό μεγάλης εταιρείας στη Ζυρίχη. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο ή ως 
μηχανολόγοι μηχανικοί, γνώσεις συγκόλλησης, εξοικείωση 
με τα τεστ αντοχής υλικών, πολύ καλή γνώση του ISO 9000 
και άριστη γνώση της γερμανικής. Βιογραφικά αποστέλλο-
νται στο: e.selek@vsmgroup.ch. 

ΒΕΛΓΙΟ: Έναν αρχιτέκτονα θα εντάξει στο δυναμικό της 
μεγάλη εταιρεία στις Βρυξέλλες.  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο και μεταπτυχια-
κό στην Αρχιτεκτονική, πέντε ως δέκα έτη επαγγελματικής 
εμπειρίας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, καλή γνώση 
AutoCAD, 3DCAD, άριστη γνώση των εφαρμογών του MS 
Office, και άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής 
ή και της ολλανδικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: 
martine.d@vkgroup.be. 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Δύο μηχανικούς διαδικασιών θα 
εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία πετρελαίου «Shell» στο 
Αμπερντίν.  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο μηχανολόγου ή 
χημικού μηχανικού, εμπειρία στη διαχείριση έργου, γνώση 
των διαδικασιών που ακολουθούνται σε εταιρείες πετρε-
λαίου και αερίου και αναλυτικές ικανότητες. Βιογραφικά 
υποβάλλονται ως τις 12 Σεπτεμβρίου 2013 με κωδικό θέσης 
«Ε37980» στο: http://www.shell.com/global/aboutshell//
careers/professionals/job-search.html. 

ΓΑΛΛΙΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό ως τεχνικό εμπειρογνώμο-
να θα προσλάβει εταιρεία που δραστηριοποιείται σε τεχνικά 
έργα στην περιοχή της Λιόν.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, 
επαγγελματική εμπειρία σε έργα αποκατάστασης δρόμων 
και δικτύων, άριστη γνώση της γαλλικής και ομαδικό πνεύ-
μα. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ 45.000 και 
60.000 ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2013στο: pidouxn.63805.2312@haysfrance.aplitrak.
com. 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: Τρεις θέσεις προσφέρει 
η εταιρεία περιβάλλοντος στη Σάργια «Sharjah Environment 
Company-Beach».  
Οι θέσεις αφορούν έναν υπεύθυνο έργων, ένα στέλεχος 
για το τμήμα προσωπικού και έναν υπεύθυνο τεχνολογί-
ας και συστημάτων (IT). Για περισσότερες λεπτομέρειες 
και υποβολή βιογραφικού αποταθείτε στο: http://www.
bayt.com/en/company/sharjah-environment-company-
beach-1480889/. 

ΒΕΛΓΙΟ: Προγραμματιστές ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυ-
ναμικό της η εταιρεία παροχής λύσεων λογισμικού «Nixxis» 
στις Βρυξέλλες.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο στον προ-
γραμματισμό με .NET, επαγγελματική εμπειρία και πολύ 
καλή γνώση της αγγλικής, ολλανδικής και γαλλικής. Βιογρα-
φικά αποστέλλονται στο: Ijacobs_be@yahoo.com.  

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων

Η πολυεθνική Hyder Consulting αναζητά 
στην Ελλάδα μηχανικούς για να εργα-
στούν στη Ντόχα του Κατάρ. Σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση, οι μηχανικοί 
θα εργαστούν με την κρατική υπηρεσία 
υποδομών για έργα όδευσης και αποχε-
τεύσεων στην πρωτεύουσα του Κατάρ, 
στα πλαίσια του μεγαλύτερου συμβολαί-
ου που έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής η 

Hyder στη συγκεκριμένη χώρα.
Τα έργα θα είναι πενταετούς διάρκειας 
και η Hyder έχει την ευθύνη συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών και μηχανικών λύσεων 
στην περιοχή βόρεια της Ντόχα. Στα 
πλαίσια αυτά, σκοπεύει να προσλάβει 
ένα ποιοτικό εργατικό δυναμικό, για ερ-
γασία σε έναν αριθμό από τομείς όπως 
η συλλογή δεδομένων, ο σχεδιασμός, η 

αδειοδότηση, η προετοιμασία διαγωνι-
σμών, η προετοιμασία της κατασκευής 
και η εποπτεία.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας, http://
www.hyderconsulting.com/en/careers/
WorkingatHyder/Pages/Be-Part-Of-Our-
Team!.aspx 

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 
-Πολιτικός Μηχανικός για Μονάδα 
Υδροηλεκτρικής Ενέργειας, Bέρνη
-High Voltage Engineer, Bremen
-Test Engineer (m/f), Munich
-Senior Engineer Rotary Equipment, 
Rotterdam 
-Senior Structural Engineer, Gelderland

•IT Specialists 
-Java Developer, Frankfurt
-Project Manager Application Software, 
Schaan / Lichtenstein 
-Python Developer, Berlin
-Test Engineer Switching/Routing, 
Berne

Πολυεθνική ζητά Έλληνες μηχανικούς

Εννέα θέσεις σε διάφορες χώρες

ΝΤΟΧΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ

Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές 
εταιρείες σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:
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Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυ-
πηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών προκηρύσσει:
Α.  Πέντε (5) θέσεις υποψηφίων Με-
ταπτυχιακών Φοιτητών για τον Τομέα 
Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολο-
γίας Υλικών και Εμβιομηχανικής, όπως 
παρακάτω: 
1.Μία(1) θέση στο επιστημονικό πεδίο 
της «Κυτταρομηχανικής»,
2.Μία(1) θέση στην θεματική περιοχή 
«Μηχανική συμπεριφορά υλικών»,
3.Μία(1) θέση στο γνωστικό αντικείμε-
νο «Ιστοτεχνολογία καρδιοαγγειακών 
μοσχευμάτων»,
4.Μία(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο 
«Δομικά πρότυπα αυτοπροσαρμοζό-
μενων πτερυγίων με μεταβαλλόμενη 
γεωμετρία »,
5.Μία(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο 
«Μόνιμη διάγνωση δομικής ακεραιότη-
τας σε κατασκευές από σύνθετα υλικά »,
Β. Δύο (2) θέσεις υποψηφίων Μεταπτυ-

χιακών Φοιτητών για τον Κατασκευαστι-
κό Τομέα, όπως παρακάτω:
1.Μία(1) θέση στο επιστημονικό αντικεί-
μενο «Υπολογιστική νανοτεχνολογία και 
εφαρμογές αυτής»,
2.Μία(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο 
«Στοχαστικές Μέθοδοι για την Παρα-
κολούθηση της Δομικής Ακεραιότητας 
Κατασκευών»,

Γ. Δύο (2) θέσεις υποψηφίων Μεταπτυχι-
ακών Φοιτητών για τον Τομέα Ενέργει-
ας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος, 
όπως παρακάτω: 
1.Μία(1) θέση με γνωστικό αντικείμενο 
σε θέματα «Ρευστοθερμικών φαινο-
μένων, τύρβης και καύσης βιοαερίων, 
βιοντήζελ ή/και στερεών καυσίμων 
όπως βιομάζας ή στερεών υποπροϊ-
όντων επεξεργασμένων αστικών και 
βιομηχανικών λυμάτων, με ευρύτερη 
εφαρμογή σε προβλήματα ενέργειας και 
περιβάλλοντος»,

2.Μία (1) θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο σε θέματα «Ρευστοθερμικών φαι-
νομένων, τύρβης, καύσης και διφασικών 
ροών με πειραματικές ή/και με υπολογι-
στικές μεθοδολογίες και εφαρμογές σε 
προβλήματα ενέργειας, περιβάλλοντος, 
αεροναυτικής και βιολογικών ροών»,

Δ. Μία (1) θέση υποψηφίου Μεταπτυχι-
ακού Φοιτητή για τον Τομέα Διοίκησης 
και Οργάνωσης, όπως παρακάτω: 
1.Μία(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο 
«Συστήματα Συστάσεων (Recommender 
Systems)».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη 
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολό-
γων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26500, 
Πάτρα, (Τηλ. 2610 969403 / 04 και 2610 
969400), μέχρι και 28/9/2013.

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 
Πολυτεχνικών Τμημάτων και τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημά-
των Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν 
Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και 
πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.3685/08, αρθρ.9 παρ.1 και 
σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 
του ΕΜΠ της 04/06/2009 σχετικά με τα διπλώματα πενταετούς 
φοίτησης, να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της ΣΗΜΜΥ από 9/9/2013 μέχρι και 27/9/2013. 
Για την απόκτηση του τίτλου Διδάκτορα Μηχανικού του ΕΜΠ 
(για διπλωματούχους μηχανικούς Σχολών του ΕΜΠ ή ισότιμων 
Πολυτεχνικών Τμημάτων) ή Διδάκτορα του ΕΜΠ (για αποφοί-
τους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών), απαιτούνται: (α) 
Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής, και 
(β) Εκπόνηση πρωτότυπου διδακτορικού ερευνητικού έργου 
υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής, το οποίο αξιο-
λογείται από μια ενδιάμεση κρίση και από την τελική κρίση 

εξέτασης της διατριβής. 
Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος των διδακτορικών σπου-
δών είναι 3 έτη, ενώ η μέγιστη διάρκεια περάτωσης είναι 6 
έτη.
Οι υποψήφιοι, εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
πρέπει να καταθέσουν,  υποχρεούνται να δώσουν συνέντευξη 
στο μέλος ΔΕΠ που έχει προκηρύξει τη θέση για την οποία 
υπέβαλαν υποψηφιότητα. Η τελική επιλογή  θα γίνει από τον 
αντίστοιχο Τομέα και την Γενική Συνέλευση της Σχολής, με 
συνεκτίμηση της συνέντευξης και των προσόντων του υποψη-
φίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρυσσό-
μενες θέσεις ανά Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014  
ή τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν 
με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής: Τηλ: 
210-772-4307, -2224, -2849 –2820 fax: 210 7722397. E-mail: 
graduate@ece.ntua.gr. Επίσης πληροφορίες υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα www.ntua.gr & www.ece.ntua.gr (βλέπε Σημαντικά 
Νέα).

Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μεταπτυχιακά στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Έναν τεχνικό ασφαλείας (ΠΕ) θα προσλάβει για δώδεκα μήνες ο Δήμος Χαϊδαρίου. Εντός των ημερών θα ανακοινωθεί η προθε-
σμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 213 2047305.

Τεχνικός Ασφαλείας στο Δήμο Χαϊδαρίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

Μεταπτυχιακά στο Τμήμα Μηχανολόγων και 
Αεροναυπηγών Μηχανικών
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