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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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ΕΛΛΑ∆Α: Θέσεις για 
µηχανικούς στον  
ιδιωτικό τοµέα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις 
για µηχανικούς µε 
συµβάσεις έργου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕ-
ΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥ-
ΤΑ: Θέσεις για µηχα-
νικούς µε συµβάσεις 
έργου

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΟΥ: Θέσεις για 
µηχανικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Θέσεις 
Εθνικών Εµπειρογνω-
µόνων µε απόσπαση

Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύ-
ων Μεταφορών  - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης 
του Έργου “Intelligent Transport Systems in 
South East Europe – SEE-ITS”, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Πολιτικός Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μη-
χανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με αντικεί-
μενο Προετοιμασία των τελικών παραδοτέων και 
ενημέρωση του site του έργου (Κωδικός θέσης: 
19/2014, Διάρκεια: 5 μήνες με δυνατότητα ανα-
νέωσης, Τόπος: Θεσσαλονίκη).
Ένας Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, με αντικεί-
μενο Συμμετοχή στην εκπόνηση επενδυτικών 
σχεδίων για την ανάπτυξη συστημάτων ευφυών 
μεταφορών στη Ν.Α Ευρώπη (Κωδικός θέσης: 
20/2014, Διάρκεια: 5 μήνες με δυνατότητα ανα-
νέωσης, Τόπος: Θεσσαλονίκη).
Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός με αντικείμενο 
Υλοποίηση τεχνικής – τεχνολογικής αξιολό-
γησης πιλοτικής εφαρμογής του έργου στην 
Ελλάδα (Κωδικός θέσης: 21/2014, Διάρκεια: 

3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, Τόπος: 
Θεσσαλονίκη).
Ένας Ηλεκτρονικός Μηχανικός, με αντικείμενο 
Συμμετοχή στην αξιολόγηση της επίδρασης της 
γενικευμένης εφαρμογής συστημάτων ευφυών 
μεταφορών στη Ν.Α Ευρώπη (Κωδικός θέσης: 
22/2014, Διάρκεια: 4 μήνες με δυνατότητα ανα-
νέωσης, Τόπος: Θεσσαλονίκη).
Ένας Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, με αντι-
κείμενο Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης 
κόστους ωφέλειας της πιλοτικής εφαρμογής του 
έργου στην Ελλάδα (Κωδικός θέσης: 23/2014, 
Διάρκεια: 5 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, 
Τόπος: Θεσσαλονίκη).
Ένας Μηχανικός, με αντικείμενο Εκπόνηση 
επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη συστη-
μάτων ευφυών μεταφορών στη Ν.Α Ευρώπη 
(Κωδικός θέσης: 24/2014, Διάρκεια: 5 μήνες με 
δυνατότητα ανανέωσης, Τόπος: Θεσσαλονίκη).
Καταληκτική ημερομηνία: 17-4-2014.

Πληροφορίες: Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – ΤΘ 60361, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: +30 2310 498457.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Ολοκληρωμένο σύστημα για την αποτίμηση και τη 
διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης αστικών 
και υπεραστικών οδικών δικτύων», που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρoγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους με επι-
στημονικά υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Κάππο, καθηγη-
τή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών προτίθεται 
να αναθέσει σε άτομα για συνολικό διάστημα έως 
και δεκαέξι (16) μηνών (με δυνατότητα παράτασης 
έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με ανώτατο 
συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 125.550,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων 
κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου το συγκεκριμένο έργο ως εξής:
Ένας Μεταδιδακτορικός ερευνητής με Πτυχίο Πα-
νεπιστημίου Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών.
Τρεις Μεταδιδακτορικοί ερευνητές με πτυχίο Πανε-

πιστημίου Σχολής Πολιτικού Μηχανικού. 
Τέσσερις Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδά-
κτορες με πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικών Μηχανικών.
Ένας Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΑΕΙ.
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός 
Υπολογιστών με πτυχίο ΑΕΙ.
Ένας Μηχανικός με πτυχίο ΑΕΙ.  
Ένας Πολιτικός Μηχανικός με ΜΔΕ ή διδακτορικό.
Καταληκτική ημερομηνία: 14-4-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/
ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 
995717, 995697. Η πρόσκληση στην ιστοσελίδα: 
http://www.rc.auth.gr/ 
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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:
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ζητάει: 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (Κωδ.0414). Απαραί-
τητα προσόντα: Πτυχίο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου (ΕΜΠ) ή ισότιμης Σχολής. Προϋπηρεσία 5 ετών 
σε εργοτάξιο, κατά προτίμηση λατομείο μαρμάρων. 
Άριστη γνώση της Αγγλικής (Γραπτή – Προφορική). 
Άριστη γνώση Η/Υ. Ηλικία μέχρι 40 ετών. Ανα-
λυτική σκέψη, μεθοδικότητα, ομαδικότητα 
και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. 
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση 
χειρισμού σχεδιαστικών 
προγραμμάτων AUTOCAD. 
Παρέχονται: Ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. Άριστες 
προοπτικές εξέλιξης. Συνε-
χής εκπαίδευση. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: 
mavridou@pavlidismg.gr. 
Υπ’ όψη κας Ελευθερίας 
Μαυρίδου.
 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΣΑ με 
καλή γνώση τρισδιάστα-
του και φωτορεαλισμού. 
Παρακαλείσθε να στέλνετε 
τα βιογραφικά σας (στα οποία 
να φαίνονται τα προγράμματα 
που γνωρίζετε) καθώς και τις 
δουλειές σας στο e-mail : cvs.
engineers57@gmail.com με 
θέμα Architect.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 25-40 ΕΤΩΝ 
με γνώσεις τρισδιάστατου μηχανολογικού σχεδίου 
καθώς και προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC 
(Cad Cam). Απαραίτητη προϋπόθεση άριστη γνώση 
Αγγλικών και σχεδιαστικά προγράμματα Solid edge ή 
Solid works cvincoming8@gmail.com

 κοπέλα ζητείται έως 
35ετών με ευελιξία σε ωράριο και ταξίδια, σε γρα-
φείο. Γνώση προγραμμάτων archicad και 3d studio 
max. Βιογραφικό design.elfi@gmail.com

 δημιουργικούς, 
ευέλικτους και ενθουσιώδεις μηχανικούς, ηλικίας 
24-28 ετών, για να εργαστούν στον τομέα του mobile 
advertising. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται το 
πτυχίο Πληροφορικής, η καλή γνώση αγγλικών, η εμπει-
ρία σε σχεδιασμό mobile εφαρμογών σε περιβάλλον 
iPhone, Android, η εμπειρία σε native εφαρμογές (java) 
και η εμπειρία σε διαφήμιση στον χώρο του Mobile 
Marketing, χρησιμοποιώντας SDK a Push τεχνολογίες. 
Βιογραφικά στο kpapageorgiou@media- plus.gr με τον 
τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

στην Αθήνα αναζητά τρεις 
μηχανικούς υποστήριξης δικτύων. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με ειδικότητα 
Μηχανικός Πληροφορικής -Τηλεπικοινωνιών, πολύ 
καλή γνώση και εμπειρία σε προϊόντα και τεχνο-

λογίες CISCO, πιστοποίηση CISCO Routing / 
Switching / Voice επιπέδου τουλάχιστον 

CCNP, εξειδίκευση και άριστη γνώση σε 
τεχνολογίες και λύσεις CISCO Unified 

Communication και τεχνογνωσία σε 
CISCO Call Manager. 
Βιογραφικά: info@byte.gr

με έδρα το Περιστέρι αναζητά τέσσε-
ρις προγραμματιστές και εξωτερικούς 

τεχνικούς. Οι υποψήφιοι πρέπει 
να διαθέτουν πτυχίο AΕΙ /ΤΕΙ 

Πληροφορικής, να γνωρίζουν 
άριστα αγγλικά και να είναι 
ηλικίας από 23 έτος 45 ετών. 
Θα εκτιμηθεί η αντίστοιχη 
προϋπηρεσία Βιογραφικά 
στο φαξ 210-5313533.

 
αναζητά για την Πάτρα 
και την Αθήνα έναν 

Software engineer και 
έναν Technical support 

engineer. Απαραίτητα είναι η 
κατοχή πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληρο-
φορικής κατεύθυνσης και τα 
άριστα αγγλικά Βιογραφικά στο 

info@velti.com. της ιστοσελίδας 
της εταιρίας, www.forthnet.gr.

 ζητά ταλαντούχους μηχα-
νικούς λογισμικού για απασχόληση, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών. Περισσότερες 
Πληροφορίες: career@uth.gr. 
Πηγή: http://www.skywalker.gr/

 με 
τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία ως Α’ Μηχανικός και 
τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία ως Αρχιμηχανικός ή 
Ναυπηγός Μηχανολόγος με τουλάχιστον 8ετή προϋ-
πηρεσία ως Αρχιμηχανικός. Περισσότερες Πληροφο-
ρίες: career@uth.gr. 
Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

-

ΚΟΣ μέχρι 35 ετών με εμπειρία σε μελέτες και επί-
βλεψη Η/Μ έργων και έργων ΑΠΕ από τεχνική εταιρία 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποστολή βιογραφικών στο 
info@ente.gr
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δη, καθηγητή Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου ως εξής: Ένα Άτομο- Χημικός Μηχανικός.
Καταληκτική ημερομηνία: 11-4-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν 
να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 992750. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση του 
Αρχαιολογικού χώρου στο Καστρί του Δήμου Γρεβενών, κατα-
σκευή στεγάστρων προστασίας και επισκευή του εργαστηρίου 
της ανασκαφής», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)  και από 
εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο την κ. Σ. Δρούγου, 
Ομ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ, προτίθεται να 
αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα 
εξής: 
Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό- Ειδικό τεχνικό σύμβουλο.
Καταληκτική ημερομηνία: 14-4-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 995223.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εξελιγμένη Υπολογι-
στική Μοντελοποίηση και Εφαρμογές για Καινοτόμα Υλικά και 
Διατάξεις» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο 
Τσιμπούκη, καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει 
σε:
Ένα Υποψήφιο Διδάκτορα με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανι-
κού και Μηχανικού Υπολογιστών (Τηλεπικοινωνιακή Κατεύθυν-
ση) για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη 
λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 
7800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων 
κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Καταληκτική ημερομηνία: 14-4-2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν 
να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 996323. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη ενός εκπαι-
δευτικού συστήματος βιοανατροφοδότησης για τεμαχιακά και 
υπερτεμαχιακά στοιχεία της Ελληνικής: Εφαρμογή στην εκμάθη-
ση και διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και στην κλινική 
παρέμβαση», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρη-
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο 
την κα. Νικολαΐδου Αικατερίνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να αναθέσει σε οκτώ 
(8) άτομα για συνολικό διάστημα έως και δεκαέξι (16) μηνών 
(με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) 
και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό εκατόν πέντε 
χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά 
(105.129,79 €) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμι-
μων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
στα οποία περιλαμβάνονται και οι εξής:
Ένας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
& Μηχανικός Η/Υ) / Έως και 20.500,00 € / Έως και 16 μήνες.
Ένας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
& Μηχανικός Η/Υ) / Έως και 4.600,00 € / Έως και 16 μήνες.
Ένας Υποψήφιος διδάκτορας (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & 
Μηχανικός Η/Υ) / Έως και 11.744,68 € / Έως και 16 μήνες.
Ένας Υποψήφιος διδάκτορας (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & 
Μηχανικός Η/Υ) / Έως και 10.085,11 € / Έως και 16 μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία: 11-4-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν 
να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997429 και 2310-
997402.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση 
διαπερατότητας δύσκολων στον εμποτισμό κωνοφόρων ξύλων 
με διάνοιξη μικρο-οπών με laser» που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και 
από Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο 
Έργο: Θαλής με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ηλία Βουλγαρί-

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας απευθύνει Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπο-
βολή προτάσεων προς σύναψη μίας 
(1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, 
για την παροχή έργου στο πλαίσιο 
υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης 
με τίτλο: ΠΕΓΑ: «Σύγχρονες Περιβαλ-
λοντικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές 
στην Παρακολούθηση, Διαχείριση και 

Αποτίμηση Υδάτινων Συστημάτων» στο 
πλαίσιο του προγράμματος «ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» - MIS 
474744 που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνι-
κούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατη-
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ως 

εξής: Ένας με Πτυχίο Α.Ε.Ι. Περιβάλ-
λοντος και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε 
συναφές με το έργο αντικείμενο.
Καταληκτική ημερομηνία: 

15.04.2014.

Για τυχόν πληροφορίες αποστείλατε 
σχετικό μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στο email: pega-water-
resources@civil.uth.gr. 
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΛΛΑ∆Α
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ανεργία  
και τον ∆εκέµβριο

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. εµφάνισε για ακό-

µη ένα µήνα η Ελλάδα, ενώ συνεχίζει να κατέχει τα «πρωτεία» 

στην ανεργία στις γυναίκες και τους νέους, όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριµένα, τον ∆εκέµβριο του 2013, η ανεργία στη χώρα 

διαµορφώθηκε στο 27,5%, σηµειώνοντας µικρή πτώση από 

το 27,6% του Νοεµβρίου, µε τους ανέργους να ανέρχονται 

σε 1,349 εκατ. άτοµα. Στις επιµέρους κατηγορίες το ποσοστό 

ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,5%, στις γυναίκες 31,6% και 

στους νέους κάτω των 25 ετών 58,3% (169.000 άτοµα).

Ως προς το συνολικό ποσοστό της ανεργίας, την Ελλάδα 

ακολουθεί η Ισπανία (25,6% µε βάση στοιχεία του Φεβρουα-

ρίου), ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Αυ-

στρία (4,8%), τη Γερµανία (5,1%) και το Λουξεµβούργο (6,1%).

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρεις χώρες της Ευρωζώνης στις 

οποίες καταγράφηκε η µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας 

σ’ ένα έτος ήταν η Κύπρος (από 14,7% σε 16,7%), η Ελλάδα 

(από 26,3% σε 27,5%) και η Ιταλία (από 11,8% σε 13,0%). Στον 

αντίποδα, η χώρα µε τη µεγαλύτερη υποχώρηση της ανεργίας 

ήταν η Ουγγαρία (από 11,2% σε 8,3%). Στην Ευρωζώνη, η ανερ-

γία παρέµεινε αµετάβλητη στο 11,9% τον Φεβρουάριο, ενώ 

κατέγραψε µικρή µείωση στο σύνολο της Ε.Ε. από 10,7% τον 

Ιανουάριο σε 10,6% τον Φεβρουάριο.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους κατέγραψαν η 

Ελλάδα (58,3%) και η Ισπανία (53,6%), ενώ τα χαµηλότερα η 

Γερµανία (7,7%) και η Αυστρία (9,4%).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος

Το Πανεπιστήµιο Πατρών χορηγεί µέχρι πέντε (5) «ΥΠΟ-

ΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ » για µεταπτυχιακές σπουδές σε 

Πανεπιστήµια των Η.Π.Α, σε τελειόφοιτους και απόφοιτους 

των Τµηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικής 

Σχολής, Σχολής Επιστηµών Υγείας, καθώς και των Τµηµάτων 

Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, του 

Πανεπιστηµίου Πατρών.

Το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται µέχρι τα 50.000,00 

δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Η καταβολή µέρους της υποτροφίας 

θα αρχίσει από την έναρξη του εξαµήνου στο οποίο αναφέ-

ρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει για δύο χρόνια, εφόσον 

η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική. Οι υποψήφιοι πρέπει να 

έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια 

των Η.Π.Α, για µεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Masters ή 

Ph.D.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 

2014.

Σχετικός σύνδεσµος για πληροφορίες: http://www.upatras.gr

ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυ-
ξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών 
Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης και συγκεκριμένα:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Αλγοριθμική Προσέγγιση 
Συστημάτων Παραγωγής». 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταφορών-
Ζήτηση για Μετακίνηση»
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
υποβάλλουν μέχρι 26.5.2014 αίτηση υπο-
ψηφιότητας, μαζί με όλα τα απαραίτητα 
για την κρίση τους δικαιολογητικά, στην 
Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος.
-Για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης, Συγκρότημα Πολυτεχνικής 
Σχολής Κτίριο ΠΡΟΚΑΤ Βας. Σοφίας 12 
67100 Ξάνθη, τηλ.2541079302, 
-Για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Κτίριο 
ΠΡΟΚΑΤ Βασ. Σοφίας 12 67100 Ξάνθη 
τηλ. 2541079023 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
από τη Γραμματεία του Τμήματος.

ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυ-
ξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών 
Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης και συγκεκριμένα:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Θεωρία Αλγορίθμων και 
Εφαρμογές».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλ-
λουν μέχρι 26.5.2014 αίτηση υποψηφιό-
τητας, μαζί με όλα τα απαραίτητα για την 
κρίση τους δικαιολογητικά, στην Γραμμα-
τεία του αντίστοιχου Τμήματος.
- Για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κτίριο 
Ηλεκτρολόγων 67100 Κιμμέρια Ξάνθη, 
τηλ.2541079018.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, 
προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εκπαι-
δευτικού προσωπικού:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρω-
τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας και 
μάζας – Εφαρμογές στην αντιρρυπαντική 
τεχνολογία». 
Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τε-
χνική Μηχανική». 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων, με όλα τα 
αναγκαία δικαιολογητικά, υποβάλλονται 
στις Γραμματείες των Τμημάτων, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την επομένη της ημερομη-
νίας της τελευταίας δημοσίευσης στον 
ημερήσιο τύπο, δηλ. από 3/4/2014 έως 
και 2/5/2014.
Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσ-
σαλίας (www.teilar.gr).
Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., τηλ. 2410684571
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Υπολογιστών, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
για την παροχή έργου ως εξής:
Ένα άτομο Υποψήφιος Διδάκτορας ή Μεταπτυχιακός 
Φοιτητής Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ). 
Ένα άτομο Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διπλωματούχος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 
(ΗΜ&ΜΥ).
Καταληκτική ημερομηνία: 11-04-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται:
Καθηγητής Γεώργιος Κυριακού: τηλ.: 25410-79593
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.rescom.duth.gr 

 στα πλαίσια του προγράμματος 
«Ηλιακό Σύστημα Πολυπαραγωγής ΠΡΩΤΕΑΣ: Μια δυνη-
τική επιλογή για εξοικονόμηση ενέργειας και ψαλιδισμό 
ισχύος αιχμής» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως 
μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 
Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Παρα-
γωγής και Διοίκησης ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ 
ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ, με σύμβαση έργου.

Σχετικός σύνδεσμος www.elke.tuc.gr

Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο:
«ΚΑΙΚΟΣ: Ακουστική και Απτική Πρόσβαση στη Γνώση 
για τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία», προσκαλεί τους ενδι-
αφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία 
αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπου-
δών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και των ιδίων των 
υποψηφίων, με σύμβαση ανάθεσης έργου, ως εξής:
Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Γ), με 
Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Πληροφορικής ή Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή 
τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς 
Τμήματος.
Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, (Κωδικός Θέσης: Δ), με 
Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Πληροφορικής ή Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή 
τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς 
Τμήματος.
Καταληκτική ημερομηνία: 15-4-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται για τη θέση υπό κωδικό Γ στον 
Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής 
Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Β. Αργυρό-
πουλο, τηλ. 2421074860, e-mail: vassargi@uth.gr, και για 
τη θέση υπό κωδικό Δ, στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κ. 
Παπαδόπουλο, τηλ. 2310891403, e-mail: kpapado@uom.
gr. Η πρόσκληση στην ιστοσελίδα: www.uom.gr. 

 στο πλαίσιο 
υλοποίησης των παρακάτω έργων ανακοινώνει πως 
ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργων, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:
Για το έργο «Development of a small-scale low-
temperature Supercritical Organic Rankine Cycle engine 
with optimised scroll expander and evaporator»:  Ένα (1) 
Άτομο Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό. Καταληκτι-
κή ημερομηνία: 23-4-2014. Για περισσότερες πληρο-
φορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον 
Καθηγητή Δημήτρη Παπαντώνη, τηλ. 210-7721099, ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: papan@fluid.mech.ntua.gr.  
Για το έργο “Σχεδιασμός Κατασκευή και Πειραματική 
Δοκιμή Δοχείων Πίεσης από Σύνθετα Υλικά για Μεγάλα 
Θαλάσσια Βάθη”: Δύο (2) Άτομα ειδικότητας Ναυπηγού 
Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού. Κατα-

ληκτική ημερομηνία: 15-4-2014.

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να απευθύνονται στον κ. Αν. Καθ. Ν. ΤΣΟΥΒΑΛΗ, τηλ. 
+30-210-772 1413, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
tsouv@mail.ntua.gr. 
Ολόκληρες οι ανακοινώσεις με τις προσκλήσεις 
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα: http://edeil.ntua.gr/
PROKYRHXEIS_PROGRAMMATWV/Genikes/genikes_
prokhryxeis.html. 

 για την υλοποίηση του έργου 
«Πρακτική Άσκηση Πανεπιστηµίου Πατρών», που χρη-
ματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαί-
δευση και ©ιά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων µε τη συγχρηματοδότηση του Ευρω-
παϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, 
στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Πατρών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον 
κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 
του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να αναθέσει με 
μία (1) σύμβαση έργου, ως κάτωθι:
Ένας με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικών και Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ ή πτυχίο τμήματος 
Μαθηματικών, Φυσικής και Πληροφορικής Σχολών 
Θετικών Επιστημών ΑΕΙ και Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ.
Καταληκτική ημερομηνία: 23-4-2014.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το 
Πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, τηλέφωνο 2610.996660, e-mail: rescom@
upatras.gr. 

-

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Τεχνικές 
Σχεδιασμού Ψηφιακά Ελεγχόμενων RF-Μικροκυματικών 
Διατάξεων για Software - Cognitive Radio» με Επιστημο-
νικά Υπεύθυνο τον κ. Κυριακού Γεώργιο, Καθηγητή του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
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στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ευφυές σύστημα 
διαχείρισης Φωτοβολταϊκών Πάρκων – IPv_Park» [Κωδικός θέσης: 
8613], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απα-
ραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ / Πληροφορικής, με αντικείμενο 
Σχεδίαση και Υλοποίηση των υποσυστημάτων του ευφυούς συστή-
ματος παρακολούθησης σε φωτοβολταϊκά πάρκα για την ανάλυση 
της ανθρώπινης παρουσίας και άλλων κινούμενων αντικειμένων σε 
μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα με τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών 
επεξεργασίας χωροχρονικής πληροφορίας από θερμικές κάμερες 
(Διάρκεια: 3 μήνες, Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης).
Καταληκτική ημερομηνία: 14-4-2014.

Πληροφορίες: κα Όλγα Τσακαλίδου, Τηλ.: 2311 257 703, e-mail: 
olga@iti.gr. 

-

 (Ε.Κ. «Αθηνά»), στο πλαίσιο υλοποίη-
σης του έργου με τίτλο “Spectrum Overlay through Aggregation 
of heterogeneous dispersed bands” προτίθεται να απασχολήσει 
δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως 
ακολούθως
Ένα (1) άτομο κάτοχο διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Μηχανικού Η/Υ ή κάτοχο πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου 
τίτλου σπουδών
Ένα (1) άτομο κάτοχο διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Μηχανικού Η/Υ ή κάτοχο πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου 
τίτλου σπουδών και κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετι-
κό με το αντικείμενο του έργου
Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με 
την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Aθηνά Κόκκαλη, τηλ. 
2610910301.

Σχετικός σύνδεσμος www.isi.gr

(ΕΚ «Αθηνά»), στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «AI4B (Accountable Bioenergy Networks 
using Symbiotic IT Infrastructures for Regional Development and 
Planning)» προτίθεται να απασχολήσει έναν συνεργάτη με σύμβα-
ση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: 
Ένα (1) άτομο κάτοχο πτυχίου AEI στον Τομέα των Η/Υ και της 
Πληροφορικής με πολυετή εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη 
λογισμικού.

Σχετικός σύνδεσμος www.imis.athena-innovation.gr

Πολιτικής προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – 
ελεύθερους επαγγελματίες) για υποβολή πρότασης προς σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη των 
αναγκών της Διαχειριστικής και Τεχνικής υποστήριξης της Πράξης  
«ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ453588 και με κωδικό 

ΣΑΕ 2013ΣΕ24580048 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ως εξής:
Ένα στέλεχος Πληροφορικής με Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Πληροφορικής 
ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλο ισοδύναμο Πτυχίο 
στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής, 
για την υποστήριξη του έργου σε θέματα της ειδικότητάς του (κωδ. 
θέσης Π3). Καταληκτική ημερομηνία: 14-4-2014.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iep.edu.gr. 

 στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» 
[Κωδικός θέσης: 100Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνο-
δευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανολόγου 
ή Χημικού Μηχανικού, με αντικείμενο Πειραματικές δοκιμές σε 
πιλοτική μονάδα καύσης στερεών κονιοποιημένων καυσίμων και
αναλύσεις των στερεών υπολειμμάτων. Θα μελετηθεί η καύση 
βιομάζας και στερεών απορριμμάτων καθώς και η αναβάθμιση 
της βιομάζας με τεχνικές ήπιας πυρόλυσης (Διάρκεια: 10 μήνες, 
Τόπος: Πτολεμαϊδα).
Καταληκτική ημερομηνία: 16-4-2014.

Πληροφορίες: κα Διάφα Αγγελική, Τηλ.: 211-1069500, e-mail: 
diafa@certh.gr. 

-ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Διασυνοριακού Προγράμμα-
τος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» “GABE – Greek-Albanian 
cross border cooperation in Biomass Exploitation” (Κωδικός 
θέσης: 82 Ε), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενο Γνώσεις αγοράς βιομά-
ζας/βιοενέργειας, διαχείριση προγραμμάτων εδαφικής συνεργασί-
ας (Διάρκεια: 8 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 17-4-2014.

Πληροφορίες: κα Σοφία Κούτσιανου, Τηλ.: 2463055300, Fax.: 
2463055301.

-

 στα πλαίσια υλοποίησης των Έργων “OPTIMIZEMED 
– Optimizing and profiting best practices in the Med Area on 
foreign trade, intermodal transport and maritime safety” [Κωδικός 
θέσης: 18/2014], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέ-
τουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμε-
νη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Πολιτικός Μηχανικός, με αντικείμενα: WP 2.4: Συμμετοχή 
στην συλλογή στοιχείων που αφορούν την αξιολόγηση και την 
περαιτέρω βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του έργου, 
αξιολόγηση της κατάστασης και συγγραφή συστάσεων για την 
μελλοντική διατήρηση αλλά και αναβάθμιση των υπηρεσιών - WP 
3.2: Συμβολή στη συλλογή στοιχείων και ανάπτυξη της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας του OPTIMIZEMED (Διάρκεια: 8 μήνες, Τόπος: 
Θεσσαλονίκη).
Καταληκτική ημερομηνία: 17-4-2014.

Πληροφορίες: Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – ΤΘ 
60361, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: +30 2310 
498457.
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Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα 
προκήρυξη για πλήρωση είκοσι δύο (22) 
θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπα-
ση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 
του ν. 3320/2005, με λήξη προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και 
το Μάιο 2014.
Αναλυτικότερα:
1. Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2014, 
προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περι-
βάλλοντος (ENV.C.3.)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιο-
σύνης (JUST.B.1.)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιο-
σύνης (JUST.C.3.)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτε-
ρικής Αγοράς και Υπηρεσιών
(MARKT.D.1.)
- Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητι-
κότητας και Μεταφορών (MOVE.D.2)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευ-
νας και Τεχνολογίας (RTD.B.1.)
- Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορο-
λογίας και Τελωνειακής Ένωσης
(TAXUD.A.1.)
2. Όσον αφορά στην 26η Μαΐου 2014 
προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:
- Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δρά-

σης Προϋπολογισμού (BUDG.A.1.)
- Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δρά-
σης για το Κλίμα (CLIMA.C.3.)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απα-
σχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και
Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.A.2.)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απα-
σχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και
Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.B.4.)
- Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.F.3.)
- Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.G.1.)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων (HOME.A.1.)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλασ-
σίων Υποθέσεων και Αλιείας (MARE.D.1.)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτε-
ρικής Αγοράς και Υπηρεσιών
(MARKT.E.3)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτε-
ρικής Αγοράς και Υπηρεσιών
(MARKT.G.3-A)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτε-
ρικής Αγοράς και Υπηρεσιών
(MARKT.G.3-B)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευ-
νας και Τεχνολογίας (RTD.A.4.)
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευ-
νας και Τεχνολογίας (RTD.F.1.)
- Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορο-

λογίας και Τελωνειακής Ένωσης
(TAXUD.A.4-AGRICHEM)
- Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορο-
λογίας και Τελωνειακής Ένωσης
(TAXUD.A.4-MMP)
Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά 
κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, 
και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους 
πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε 
κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 
Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, 
μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην 
Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από 
διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια 
και ερευνητικά κέντρα καθώς και από ορ-
γανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο 
τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και 
οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι 
απαραίτητες.
Oι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις 
των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις 
οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκο-
ντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να 
διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι δημοσι-
εύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: www.
ydmed.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύ-
ξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://
www.ydmed.gov.gr/?cat=55).

Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχα-
νικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και όχι 
μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:

ΒΕΛΓΙΟ: Η κατασκευαστική εταιρεία FI Engineering, με έδρα 
τις Βρυξέλλες, θα εντάξει στο δυναμικό έναν αρχιτέκτονα ή αρ-
χιτέκτονα μηχανικό. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο 
πανεπιστημίου, άριστη γνώση αγγλικών-γαλλικών και πενταετή 
προϋπηρεσία σε ηγετική θέση. Βιογραφικά: fi@fi-engineering.be

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Δώδεκα μηχανικούς θα εντάξει στο δυναμικό της 
η Shell στις εγκαταστάσεις της στο Πέρνις. Βιογραφικά έως 13 
Ιουνίου 2014 στο: www.shell.com. 

ΓΑΛΛΙΑ: Πολιτικό μηχανικό θα προσλάβει κατασκευαστική 
εταιρεία στην Ιλ ντε Φράνς, με μισθό 3.200 ευρώ μηνιαίως. 
Βιογραφικά στο: euretudes@nerim.net. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Χημικό μηχανικό ως τεχνικό σύμβουλο θα προσλά-
βει η εταιρεία Shell στο Αμβούργο. Βιογραφικά στο: www.shell.
com. 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Δύο πολιτικούς μηχανικούς επιθυμεί να εντάξει 
στο δυναμικό του ο Δήμος του Μπέργκεν. Η θέση αφορά στις 
δημόσιες κατασκευές. Απαιτούνται: Πτυχίο ΑΕΙ – θα εκτιμηθεί 

η κατοχή μεταπτυχιακού – η άριστη γνώση νορβηγικών, καλή 
γνώση αγγλικών και προϋπηρεσία τριών ετών. Βιογραφικά στο: 
anny.bastesen@meland.kommune.no. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η επιχείρηση V-International στη Στουτγάρδη 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν αρχιτέκτονα. 
Απαιτούνται: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών και γερμανικών και 
εργασιακή εμπειρία από δύο έως πέντε έτη. Βιογραφικά στο: 
jobs@v-consultgroup.com. 

ΓΑΛΛΙΑ: Η κατασκευαστική εταιρεία SNCF αναζητά για α γρα-
φεία της στο Παρίσι έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό. Απαραίτητα 
προσόντα το πτυχίο ΑΕΙ, η προϋπηρεσία δύο ετών, η δυνατότη-
τα ταξιδιών σε όλη τη χώρα και η άριστη γνώση γαλλικών – αγ-
γλικών. Προσφέρεται μισθός 1.900 ευρώ το μήνα. Βιογραφικά 
στο: Thierry.latourette@sncf.fr. 

ΔΑΝΙΑ: Τη θέση ενός μηχανολόγου – συντηρητή επιθυμεί να 
καλύψει η πετρελαϊκή εταιρεία Maersk Oil A\S στην Κοπεγχάγη. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ (θα εκτιμηθεί η 
κατοχή μεταπτυχιακού), η άριστη γνώση δανικών – αγγλικών, 
η εμπειρία τριών ετών, η δυνατότητα ταξιδιών και το ομαδικό 
πνεύμα. Βιογραφικά στο: https://lobsearch.maersk.com/
vacancies. 



 στα πλαίσια υλοποί-
ησης έργων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υπο-
βάλουν τις προτάσεις τους για την σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου για τις παρακάτω θέσεις:
Για το έργο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙ-
ΚΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ (STSSoC): 
Ένα άτομο με Δίπλωμα Μηχανικού (Επιστήμης Υλικών, Ηλε-
κτρολόγου Μηχανικού, ή άλλο συναφές) ή Πτυχίο Θετικών 
Επιστημών (Φυσικής, Επιστήμης Υλικών, ή άλλο συναφές).
Για το έργο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Ένα άτομο με Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου και 
Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Πληροφορική.
Καταληκτική ημερομηνία: 11-4-2014.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.rc.uoi.gr/index.
php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton. 

-

ΝΩΝ, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Ανάδειξη και 
ενεργοποίηση του ρόλου των κέντρων υγείας στις τοπικές 
κοινωνίες», της πράξης ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ-
ΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Συντ. Καθηγητή 
Επαμεινώνδα Πανά, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβα-
ση έργου ιδιωτικού δικαίου:
Έναν με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ (ΑΕΙ) και Διδακτορικό 
Δίπλωμα με έμφαση στην σχεδίαση αποδοτικών εφαρμογών 
Παγκόσμιου Ιστού.
Έναν με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ (ΑΕΙ) και Μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
Έναν με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ (ΑΕΙ) και Τεκμηριωμένη 
ερευνητική εμπειρία που να αποδεικνύεται από τουλάχιστον 
πέντε (5) δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του έργου.
Έναν με Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 
της αλλοδαπής (θεωρημένο αντίγραφο) και Μεταπτυχιακό 
ή διδακτορικό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο (θεω-
ρημένο αντίγραφο).
Καταληκτική ημερομηνία: 14-4-2014.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κ. Κωνσταντίνα Καγιάρα, 210-
8203105. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα: 
http://rc.aueb.gr/ 

 
προτίθεται να απασχολήσει έξι (6) συνεργάτες με σύμβα-
ση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο 
με τίτλο «Διερεύνηση Εφαρμογής Αισθητήρων Τοπικής 
Παρακολούθησης στην Προσθετική Παραγωγή», με Αγγλικό 
τίτλο «In Situ Monitoring Additive Rapid Manufacturing» και 
ακρωνύμιο «S.M.A.R.T.», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣ-
ΤΕΙΑ-ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση, με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς ως εξής:
Τριών (3) Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, με Αντικείμενο: 
Πειραματική ή/και Αναλυτική ή/και Υπολογιστή Μηχανική 
και Μεταφοράς Θερμότητας σε εφαρμογές προσθετικής 
στρωματικής Εναπόθεσης, απόφοιτους Πολυτεχνικής 
Σχολής ή Θετικών Επιστημών και κατόχους Διδακτορικού 

Διπλώματος.
Δύο (2) Συνεργατών Έρευνας με Αντικείμενο: Σχεδιασμός 
και εκτέλεση πειραμάτων, υπολογιστική Ανάλυση, απόφοι-
τους Πολυτεχνικής Σχολής ή Θετικών Επιστημών.
Ένας (1) Συνεργάτης Έρευνας με Αντικείμενο: Εκτέλεση 
πειραμάτων, απόφοιτους Πολυτεχνικής/Τεχνολογικής Σχο-
λής ή Θετικών Επιστημών.
Καταληκτική ημερομηνία: 16-4-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να απευθύνονται στον Καθ. Δημήτριο Καραλέκα τηλ. 210 
4142319 ώρες 10:00-14:00 (εκτός Πέμπτης).
Η πρόσκληση στην ιστοσελίδα: http://www.kep.unipi.gr/an
akoinwseis/2013-06-11-15-32-28/item/274-2014-04-02-12-
42-43.html. 

 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» υλοποιεί το έργο «Ψη-
φιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς» και προτίθεται να συνεργαστεί με 
σύμβαση ανάθεσης έργου με φυσικά πρόσωπα με χρονική 
διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/05/2015 
και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη 
παράταση της διάρκειας του έργου, ως εξής:
Ένα άτομο Πληροφορικό, με Πτυχίο Πληροφορικής ή 
Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ και Μεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών Πανεπιστημίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να απευθύνονται στην κα Γορανίτου Θωμαΐδα τηλ. 210 
4142623 ώρες 09:00-15:00.
Η πρόσκληση στην ιστοσελίδα: http://www.kep.unipi.gr/an
akoinwseis/2013-06-11-15-32-28/item/275-2014-04-03-05-
59-13.html. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με τίτλο: «Επιδράσεις της 
έκθεσης στο όζον της ατμόσφαιρας στο αναπνευστικό 
σύστημα των παιδιών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την 
Καθηγήτρια Κλέα Κατσουγιάννη στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Αριστεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ζητούνται μεταδι-
δακτορικοί ερευνητές/τριες για την ερευνητική υποστήριξη 
του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 355.500 ευρώ και 
θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η 
χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι 
από 27/9/2012 έως 30/9/2015. Η σύμβαση που θα υπογρα-
φεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. 
Ειδικότερα ζητούνται: 
Ένας Μεταδιδακτορικός ερευνητής με Πτυχίο Χημικού 
Μηχανικού και Διδακτορικό δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, 
με ειδίκευση στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση.
Ένας Υποψήφιος διδάκτορας ή μεταπτυχιακός φοιτητής με 
πτυχίο Χημικού Μηχανικού.
Καταληκτική ημερομηνία: 15-4-2014. 

Πληροφορίες: Κα Ελένη Γιαννάτου, email: egiannatou@
med.uoa.gr, Τηλ. 210-7462086 Κα Εύη Σαμόλη, email: 
esamoli@med.uoa.gr, Τηλ. 210-7462085. 
Η πρόσκληση στην ιστοσελίδα: http://www.elke.uoa.gr/
proc_persons.aspx. 
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