
 
 

 
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην 
Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών και σήμερα αποτελεί 
μέλος του Ομίλου HEINEKEN N.V. Παράγει στην Ελλάδα τις μπίρες Άμστελ, Heineken, 
ΑΛΦΑ, Fischer, ΜΑΜΟΣ (με παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος από την οικογένεια 
Μάμου), ΝΥΜΦΗ και Buckler από 100% ελληνικό κριθάρι, όπως και τις δύο μάρκες μηλίτη 
ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗ και Strongbow. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιό της ανήκει και το φυσικό 
μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, ενώ εισάγει γνωστές μάρκες μπίρας μεταξύ των οποίων οι: Sol, Mc 
Farland, Erdinger, Murphy’s, Duvel. Από 1η Απριλίου 2021 αναλαμβάνει, επίσης, ως 
επίσημος διανομέας των προϊόντων της Bacardi στη χώρα μας. Διαθέτει 3 μονάδες 
παραγωγής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 2 ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Θεσσαλονίκη και 
Πάτρα καθώς και μια μονάδα εμφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ στη 
Λαμία. 
 
Παράλληλα με την επιχειρηματική της ανάπτυξη, η εταιρία έχει επενδύσει στον 
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης 
περιβαλλοντικής πολιτικής, τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού 
περιβάλλοντος, την ενημέρωση των καταναλωτών για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ 
και την κοινωνική προσφορά, πάντα με την έμπρακτη συμβολή των εργαζομένων της, με 
διαφάνεια και λογοδοσία. 
 
Επίσης, είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει την ανώτατη Διαμαντένια 
διάκριση του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) για το 2013 καθώς και 
πολυάριθμες βραβεύσεις για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που έχει επιδείξει, τη 
σταθερή επίδοσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μέριμνα για την κοινωνία και το 
περιβάλλον. Τέλος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει βραβευτεί επανειλημμένα για το εργασιακό 
της περιβάλλον. 
 
 

https://www.athenianbrewery.gr 
 
H Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις) 
o Σχολή Χημικών Μηχανικών 

 



 
 

 

Ο ABS, Αmerican Bureau of Shipping δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα από 

το 1862 και είναι ένας κορυφαίος νηογνώμονας - πάροχος υπηρεσιών ταξινόμησης 

/πιστοποίησης ποιότητας και παροχής τεχνικών συμβουλών για τις ναυτιλιακές και 

υπεράκτιες αγορές και εταιρίες. 

 

O ABS δεσμεύεται να θέτει πρότυπα ασφάλειας και αριστείας στο σχεδιασμό, την 

κατασκευή και τη λειτουργία. Η εταιρία επικεντρώvεται στην ασφαλή και πρακτική 

εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και ψηφιακών λύσεων,  στη συνεργασία της με 

την ναυτιλιακό κλάδο και τους πελάτες της, με σκοπό την ανάπτυξη ακριβούς και 

οικονομικής απόδοσης συμμόρφωσης, βελτιστοποιημένη και λειτουργική απόδοση 

για θαλάσσια και υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία. 

 

Από την παγκόσμια έδρα του στο Χιούστον, ο ABS παρέχει υπηρεσίες έρευνας και 

μηχανικής καθώς και λύσεις σε πελάτες μέσω ενός δικτύου τοπικών αντιπροσώπων 

που εργάζονται σε περισσότερα από 200 γραφεία σε 70 χώρες. 

 

https://www.eagle.org 

 

Ο ABS, Αmerican Bureau of Shipping αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 

o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ)(σε συνδυασμό με 

Ναυπηγική ή Μηχανολογία) 

o Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arηs is a fully independent group of companies specialized in managing complex IT 
projects and systems for large organisations, focusing on state-of-the-art software 
development, business intelligence and infrastructure services. 
 
We are composed of 13 entities across 6 countries that are unified by the Arηs 
Group, with more than 1750 consultants. This corporate structure enables us to 
respond quickly to market changes and customer requests, and to communicate and 
make decisions without layers of bureaucracy. 
 
Established in 2016, the Greek entity Arηs Developments Hellas aims to extend Arηs 
Group activities dedicated to the European market providing high-quality services in 
Software Development, covering the entire application development lifecycle. 
 
 
 
 

https://www.arhs-group.com/ 
 
 
 
Η Arηs αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 
o Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

 
 
 
 
 

https://www.arhs-group.com/


 
Atos is a global leader in digital transformation with 105,000 employees in 71 countries and 
annual revenue of € 11 billion. European number one in Cloud, Cybersecurity and High-
Performance Computing, the Group provides end-to-end Orchestrated Hybrid Cloud, Big 
Data, Business Applications and Digital Workplace solutions. The Group is the Worldwide 
Information Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and operates under 
the brands Atos, Atos|Syntel, and Unify. 
 
Atos Greece is the R&D hub for Unify, Atos' brand for communication and collaboration 
solutions. At the core of the Atos Digital Workplace portfolio, Unify technology enables 
organizations of all sizes to transform the way they collaborate, creating a more connected 
and productive workforce which can spectacularly improve team performance, individual 
engagement and business efficiency. Atos’ employees work together to deliver the top-
quality, tailored solutions our clients expect, all around the world. Solutions that can only 
come from teams bringing fresh ideas, different perspectives, and individual flair. 
 
The company’s culture is created every day by all the self-motivated and committed 
professionals who work in Atos. People who focus in achieving complex technology targets, 
through helping and standing next to each other and are passionate about technology and 
what they can do with it, in order to help and improve the communities and society. 
 
With so many professionals working in different countries, Atos has created one of the most 
multicultural, multi-disciplined, diverse and responsive work environments in the world. 
Open, informal, flexible communication sets the tone in the company. 
 
Atos’ distinction among the Best Workplaces Greece in 2021, proves its dedication to its 
values. Atos’ people put values first; values like respect, transparency, and meritocracy, but 
also care and diversity. 
 

 

https://atos.net/en/ 
 
 
Η Atos αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 
Υπολογιστών) 

o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 
κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 

https://atos.net/en/


 
 
Η εταιρεία Break-Even Consulting P.C αποτελεί μια κορυφαία τεχνική μελετητική εταιρεία, με 
υψηλή επιστημονική επάρκεια και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό, με πολυετή εμπειρία 
στην παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις, 
οργανισμούς και σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, πάντα σε συνεργασία με τον 
πελάτη και με άξονα τις ανάγκες του. Βασικά στελέχη της εταιρείας αποτελούν Διδάκτορες του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έμπειροι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, 
περιβαλλοντολόγοι, οικονομολόγοι και νομικοί σύμβουλοι, των οποίων η επιστημονική 
κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, εγγυώνται υψηλό επίπεδο εξατομικευμένων υπηρεσιών 
και αποτελεσματικότητα.  
 
Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει και διατηρεί έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τα 
μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική 
μεταφορά τεχνογνωσίας από τους χώρους παραγωγής υψηλού επιπέδου νέας γνώσης και 
εξειδίκευσης στους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.  
 
Οι υπηρεσίες της επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς άξονες, πρώτος εκ των οποίων είναι η 
παροχή συμβουλευτικής στον τομέα του περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων και των 
υδάτινων πόρων, με εστίαση στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, στην ανάπτυξη νέων και 
βελτιωμένων προϊόντων, στη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και στην ενσωμάτωση 
τεχνολογικών καινοτομιών αιχμής. Ταυτόχρονα, εκπονεί μελέτες – μέσω των μελετητικών 
πτυχίων που διαθέτει σε ειδικότητες μηχανικού και οικονομολόγου – σε ένα ευρύ φάσμα 
αντικειμένων, προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η εταιρεία ειδικεύεται, ακόμα, στην 
ανάπτυξη δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας εντάσεως 
γνώσης, τη διαχείριση της καινοτομίας, καθώς και την υποστήριξη σε θέματα ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Τέλος, οι υπηρεσίες της επεκτείνονται και στον σχεδιασμό και υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων από εγχώρια ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
εργαλεία (HORIZON2020, LIFE, INTERREG, SME INSTRUMENT κ.α.), έχοντας ως στόχο την 
εξασφάλιση της έγκαιρης και με τεχνοκρατικά άρτιο τρόπο διεκδίκησης των απαραίτητων 
χρηματικών πόρων για την υλοποίηση έργων, δράσεων και προμήθειας εξοπλισμού. 
 

https://break-even.gr/ 
 
Η Break-Even Consulting P.C αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολή Χημικών Μηχανικών 
o Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
o Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 



 

Deloitte Greece 
 

 
Deloitte Greece is a member of one of the world’s largest professional services networks, 
Deloitte Touche Tohmatsu since 1975. With offices in Athens, Thessaloniki and Heraklion 
and over 1,500 professionals, we combine an unmatched breadth and depth of capabilities 
in audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and legal. 
 
Operating as a true multidisciplinary model we collaborate across businesses to solve the 
most challenging issues of our clients. We work with clients in every sector of the Greek 
economy to deliver innovative solutions using the latest tools and technologies. 
 
Our people are unified by a collaborative culture guiding them to lead the profession, to 
serve with integrity, to take care of each other and to foster inclusion. They enjoy an 
environment of continuous learning and opportunities, and are dedicated to making a 
positive impact in their communities. 
 
In 2017, we launched Deloitte Alexander Competence Center in Thessaloniki, a hub for the 
development of specialized technical skills and competencies, aiming to capitalize on the 
abundant talent in Greece and reduce brain drain. 
 
In 2019 Deloitte Foundation was founded, a non-profit voluntary organization, to make an 
impact that matters through initiatives promoting education, culture, environment and relief 
in national emergencies. 
 
Through a flexible and hands-on learning experience, the Deloitte Academy helps executives 
to develop their knowledge, upskill and connect with market industry leaders keeping them 
on top of global and local market trends and best practices. 
 
KBVL, member of the Deloitte Legal international network, is an independent law firm 
registered with the Athens Bar, that offers legal services aligned with clients’ key business 
objectives. 
 
 

http://www.deloitte.gr 
 
 
Η Deloitte Greece αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 
o Σχολής Χημικών Μηχανικών 
o Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

https://www.deloitte.gr/


 
 
Who we are 
 
DEMO S.A. Pharmaceutical Industry is an industrial and commercial organization, active in the 
development, production and sales of pharmaceutical products. 
 

The company’s manufacturing plant in Krioneri of Attica, is the largest in Southeastern Europe and one of 
the world’s largest, with state of the art facilities of 57,000 m2, including and a very hi- tech Quality Control 
Laboratory of 2,000+ m2. DEMO S.A. is one of the major pharmaceutical manufacturers in Greece with a 
strong presence in the hospital market, ranking first among all the Greek pharmaceutical companies in 
terms of units sold. 
 

DEMO S.A. has faithfully served its export orientation over the last years, with its sales network expanding 
to Europe, Asia, Africa, the Middle East, South America and Oceania. The company exports 84% of its 
annual production and is rapidly expanding its range of products to international markets. Our company is 
a registered supplier of the United Nations, UNICEF, World Health Organization, MSF and the International 
Red Cross. With 2700+ approved products in 85 countries worldwide and more than 1000 employees, 
DEMO aims to reliably meet the needs of the market in Greece and internationally 
 
Our people turn our vision into reality 
 
As we monitor the needs of hospital market globally and the technological evolvements, we develop high 
quality generic drugs and medical devices in affordable low prices, contributing in improving the access of 
citizens in secondary care and eventually making an impact in upgrading the health level of patients. 
 

In DEMO we are in a continuous growing journey and our people actually follow our vision and values. We 
create an environment where we identify talent and promote excellence while we offer the opportunities 
to our employees to fulfill their career aspirations. 
 

We are proud that in 2021 we continue the offering of our Scholarship and Internship Program ‘Start your 
Journey’. Our target is to support talented university graduates making their professional dreams come 
true. 
 

We invite university graduates or students in last year of academic studies in any of the below schools to 
express their interest in the program: 
 

•             Chemistry 
•             Biology 
•             Pharmacy 
•             Chemical Engineering 
•             Mechanical Engineering 
•             Electrical Engineering 
•             Electronic Engineering / Automation Engineering 
 

If you feel ready to Start your Journey in Demo, please submit your application no longer than 20 
September 2021 by visiting the link www.demo.gr/startyourjourney. 
 

http://www.demo.gr 
 
Η DEMO αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση Υπολογιστών) 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες κατευθύνσεις, όπως 

Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 
o Σχολή Χημικών Μηχανικών 

https://www.demo.gr/


 

 
 
 
 
Η Elval αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor Α.Ε. και είναι μια από τις 
κορυφαίες εταιρίες του κλάδου αλουμινίου, σε παγκόσμιο επίπεδο και η μοναδική στην 
Ελλάδα. Για σχεδόν 50 χρόνια, η Elval αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης 
και πρωτοπόρος παραγωγός προϊόντων αλουμινίου, με ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
υψηλής ποιότητας, για αγορές όπως η συσκευασία, οι κατασκευές, η ναυπηγική, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια, οι βιομηχανικές εφαρμογές και η θέρμανση – ψύξη 
– κλιματισμός. Μέσω ενός παγκόσμιου εμπορικού δικτύου, σε 21 χώρες, η Elval εξάγει 
το 80% περίπου της παραγωγής της, σε περισσότερες από 60 χώρες και προσφέρει 
αξιόπιστες και ανταγωνιστικές λύσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες και των πλέον 
απαιτητικών, διεθνών πελατών.  Για περισσότερες πληροφορίες για την Elval, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.elval.com 
 
 
 

https://www.elval.com/  
 
 
Η Elval αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 
o Σχολής Χημικών Μηχανικών 
o Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 

 
 

https://www.elval.com/


 
Ο Όμιλος Flexopack ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί κορυφαίο παραγωγό εύκαμπτης 
πλαστικής συσκευασίας που προορίζεται για τις βιομηχανίες κρέατος, τυριών και 
θαλασσινών, καθώς και για τη βιομηχανία εμφιάλωσης. 
 
Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1996 και διαθέτει 
παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, την Πολωνία και την Αυστραλία. 
 
Η έδρα του Ομίλου είναι στο Κορωπί Αττικής, όπου οι εγκαταστάσεις λειτουργούν 24/7 
και υποστηρίζουν τη μεγάλη εξαγωγική δράση του Ομίλου. 
 
Οι εργαζόμενοι, απασχολούνται σε άρτια εξοπλισμένους χώρους και παρακολουθούν 
ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Η παροχή γνώσεων και σεμιναρίων 
αποτελεί βασική διαδικασία της επιχείρησης με στόχο την εξέλιξη του συνόλου του 
προσωπικού. 
 
Η Flexopack στην Ελλάδα συνεργάζεται με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία και τον εργαστηριακό εξοπλισμό που 
διαθέτει, και δίνει τη δυνατότητα στους ακαδημαϊκούς οργανισμούς να επωφεληθούν 
από τη συνεργασία με ένα από τα πιο προηγμένα σε εξοπλισμό και πόρους εργαστήρια 
στον κλάδο. 
 
Ο Όμιλος Flexopack λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
δημιουργούν τα προϊόντα του κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αναπτύσσει 
προϊόντα με μειωμένη περιβαλλοντική επίπτωση και ανακυκλώσιμα υλικά, χωρίς να 
υποβαθμίζει την ποιότητα και τις ιδιότητες του προϊόντος, διατηρώντας πάντα ένα 
σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων. 
 
Ο Όμιλος Flexopack δεσμεύεται στην επίτευξη του οράματός του, με στόχο να συνεχίσει 
να αποτελεί μια καινοτόμο και δυναμική επιχείρηση, στον τομέα της παραγωγής 
εύκαμπτης συσκευασίας με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό, με σεβασμό και ζήλο 
για την εξέλιξη τόσο των προϊόντων, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού της. 
 

http://www.flexopack.com 
 
Η Flexopack αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ.) 
o Σχολής Χημικών Μηχανικών 

 

http://www.flexopack.com/


 
 
Η εταιρεία ‘’G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε.”  ιδρύθηκε το 1994 με έδρα στην Αθήνα ως εταιρεία 
Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού. Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στο 
κέντρο της Αθήνας, σε ιδιόκτητο κτήριο. Το προσωπικό των εταιρειών περιλαμβάνει 
σήμερα πάνω από 25 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία είναι μηχανικοί κάτοχοι 
πανεπιστημιακού πτυχίου, με εμπειρία στο σχεδιασμό, τη μελέτη και τις τοπογραφικές 
αποτυπώσεις, τεχνικοί βοηθοί και σχεδιαστές CAD. 
 
Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η εκπόνηση 
μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους παρακάτω τομείς: Συγκοινωνιακά 
έργα, Στατικές Μελέτες, Μελέτες Υδραυλικών Έργων, Τοπογραφικές Μελέτες και 
Μελέτες Κτηματολογίου. Στους πελάτες της εταιρείας περιλαμβάνονται Φορείς του 
Δημοσίου (Υπουργεία, Δημόσιοι Oργανισμοί, Περιφέρειες), και του ιδιωτικού τομέα 
(ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και ιδιώτες) αλλά και διεθνείς εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
 
Στόχος των εταιρειών είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού από το στάδιο 
της αναγνωριστικής μελέτη ως αυτό της μελέτης εφαρμογής, καθώς και η προετοιμασία 
τευχών δημοπράτησης και προδιαγραφών, η αξιολόγηση προσφορών και η επίβλεψη 
της κατασκευής. 
 
Ισχυρό σημείο είναι η συσσωρευμένη εμπειρία στη διαχείριση μελετών σύνθετων 
έργων, με απαιτήσεις συντονισμού των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων για τη μελέτη έργων 
που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Οι βασικές δραστηριότητες είναι: 
- Μελέτες οδοποιίας αυτοκινητοδρόμων, αποκατάσταση τοπικού οδικού δικτύου και 

σχεδίαση κόμβων. 
- Μελέτες σιδηροδρομικών γραμμών και σταθμών 
- Μελέτες γεφυρών κάθε τύπου και ανοίγματος, σηράγγων με υπόγεια εκσκαφή και 

επανεπίχωση, μελέτες μεταλλικών κατασκευών, κτιριακών έργων και δεξαμενών. 
- Τοπογραφικές (επίγειες και φωτογραμμετρικές) αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις 

και μελέτες κτηματολογίου 
- Mελέτες υδρολογίας, οριοθέτησης ρεμάτων και ποταμών, μοντελοποίηση 

μονοδιάστατων και δισδιάστατων ροών 
- Μελέτες αποχέτευσης και αποστράγγισης οδικών έργων, διευθέτησης χειμάρρων, 

αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, δικτύων ύδρευσης και άρδευσης. 
- Μελέτες αστικού χώρου αεροδρομίων, μελέτες χώρου κίνησης αεροσκαφών, 

μελέτες σήμανσης δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών 
- Σχεδιασμός των υποδομών σε κάθε μεγέθους έργα αστικής και αγροτικής οικιστικής 

ανάπτυξης. 
 

https://www.anodos.com.gr/ 
 
Η ‘’G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε.” αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
o Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

 

https://www.anodos.com.gr/


 

 
 
 
 
 

 

I-SENSE is one of the Research Groups of the Institute of Communication and 

Computer Systems (ICCS). I-SENSE Group consists of more than 90 researchers of 

various ranks and is very active in a number of scientific and research areas with 

main application areas the  Intelligent Transportation Systems, Virtual Environments, 

Assistive Technologies, Smart Integrated Systems - Sensors, Communication, 

Platforms. I-SENSE is involved in more than 150 EU funded and National Research 

Projects, within the last 20 years. The group is committed to attracting, developing, 

and retaining the best associates by offering an inspiring and inclusive workplace, in 

which talent and hard work are truly recognized, developed and rewarded. 

 
 
 

https://i-sense.iccs.gr/ 
 
 
 
Το I-SENSE Group αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 

o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 

o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 

o Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Ηλεκτρονικής) 

https://i-sense.iccs.gr/


 
 
                                                           LIAKOS AND ASSOSIATES ARCHITECTS 

 
Από το 1981, δημιουργούμε καινοτόμα και εμπορικά επιτυχημένα περιβάλλοντα. 
Αναγνωρίζουμε ότι κάθε έργο είναι τόσο μοναδικό όσο και οι ανάγκες του. Το όραμά 
μας είναι να δημιουργήσουμε ζωντανές και δυναμικές συνδέσεις μεταξύ κτιρίων και 
τόπων, ιδεών και φιλοδοξιών, μέσω βιώσιμων αρχιτεκτονικών έργων.  
 
Ειδικευόμαστε στον σχεδιασμό ξενοδοχείων, κατοικιών και κάθε τουριστικής 
δραστηριότητας. Οι βαθιές γνώσεις σε έργα ξενοδοχείων και αναψυχής μας επιτρέπουν 
να ισορροπήσουμε μεταξύ του οράματος και της υλοποίησης, προσδίδοντας τελικά μια 
μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες. Στόχος μας είναι η δημιουργία χώρων με την 
υψηλότερη αρχιτεκτονική αριστεία, συνδυάζοντας τον καινοτόμο σχεδιασμό και την 
αποτελεσματικότητα. Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ξεχωριστές στιγμές και 
αξέχαστες αναμνήσεις για τους χρήστες της αρχιτεκτονικής, σε χώρους που 
προδιαθέτουν θετικά.  
 
Σε συνεργασία με τις ομάδες που λειτουργούν παράλληλα και σε διαρκή επικοινωνία, ο 
Πάρις Λιάκος συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και την επίβλεψη κάθε έργου από το 
αρχικό στάδιο του σχεδιασμού, μέχρι την επίβλεψη της κατασκευής και ολοκλήρωσης. 
Συνεργαζόμαστε στενά για να διασφαλίσουμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται μέσω μιας σύνθεσης έννοιας, αρμονίας και λειτουργικής ολοκλήρωσης. 
 
 
 

https://laa.gr/ 
 
 
H LIAKOS AND ASSOSIATES ARCHITECTS αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WORK WITH A GLOBAL LEADER Minerva Marine Inc is a ship management company, 

founded in 1996, currently managing a fleet of oil tankers and bulk carriers. Our 

vision is “To be the shipping company of choice, recognized for its people, its 

performance, and its business ethos” 

 
 
 

http://www.minervamarine.com 
 
 
 
Η Minerva Marine αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Are you a technology graduate that’s looking for your start into tech? mthree can help. 
 
mthree is a training and technology specialist who offers graduate careers at global 
investment banks and tech companies. Since 2015, we’ve bridged the gap between the 
academic and working world through our Alumni Graduate programme. 
 
By joining mthree’s Alumni graduate program, you could become a software developer, 
production support analyst or data analyst for one of the world’s leading investment banks. 
You’ll also get trained before you start so that you’re prepared from your very first day.  
Why choose mthree? 
• Learn from experts that have worked in the industry for decades 
• Enjoy pay-rises every six months and a flexible benefits package 
• Be supported by the mthree team every step of the way  
What we need from you: 
• Bachelor’s degree (or higher) in Computer Science or relevant STEM (science, technology, 
engineering, maths) subject 
• Already graduated and available to start immediately 
• Able to troubleshoot, problem solver, analytical 
• good spoken and written English communication skills. 
 
Interested? Join Mthree! 
 
 

http://www.mthree.com 
 
 
H Mthree αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 
o Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 
o Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
o Σχολής Χημικών Μηχανικών 
o Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
o Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 
o Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

http://www.mthree.com/


 
 

 
Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με 
δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της 
Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης 
Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το 
2020, παρά την πανδημία, η MYTILINEOS διατήρησε τα επίπεδα του 2019 και η 
λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA) της ανήλθε σε €315 εκατ με κύκλο εργασιών που 
ξεπέρασε τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, απασχολεί περισσότερους από 3.850 
άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους. Η MYTILINEOS με τη δραστηριότητά της 
δημιουργεί συνολική προστιθέμενη αξία €1,06 δισ. ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ 
της χώρας. 
 
Η ισχυρή διεθνής παρουσία της MYTILINEOS σε περισσότερες από 30 χώρες την 
καθιστά παγκόσμιο ηγέτη, ενώ οι εξαγωγές της σε αγορές στο εξωτερικό 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 2% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με 
σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία, στέλνοντας σαφές αναπτυξιακό μήνυμα. 
 
 

https://www.mytilineos.gr/ 
 
 
Η MYTILINEOS αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 
o Σχολή Χημικών Μηχανικών 
o Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 
o Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

 

https://www.mytilineos.gr/


 
Nokia Hellas has a presence of 30 years in Greece giving a vote of confidence to the 
Greek economy & labor market. The company is among the top 100 corporations in 
Greece according to headcount and among the top 200 corporations in Greece 
according to revenues across all industries & public sector. It has a Global Technology 
Center (R&D) facility and is the #1 ICT R&D hub in Greece with more than 900 
employees of 35 years average age out of which 80% University graduates, 50% 
postgraduates and with strong diverse country and line management team. 
 
The company has a very diverse DNA starting initially as Nokia and then by acquiring 
Siemens Networks, Motorola Networks, Alcatel Lucent and Bell labs. Nokia is present in 
all local mobile operators where it has sold most of Nokia portfolio. Currently building 
presence in governmental and enterprise networks and holds a strong collaboration 
with Universities and innovation institutions across Greece. Overall a well-recognized 
brand in the Greek ICT market, as proved by several awards. 
 
At NOKIA Hellas we lead the implementation of technology edge in software, networks 
and communications. We develop and export the software that powers 5G for the 
international market. Our technology stack includes cloud native architecture, software 
defined networks, DevOps and end-to-end automation. 
 
Being a member of NOKIA Hellas means that you are a member of the most innovative 
teams in the world, building an international career while working in Greece. 
 
 

http://www.nokia.com/careers 
 
 
Η Nokia Hellas αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 
o Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

 

http://www.nokia.com/careers


 
Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο! 
 
Με σταθερό βηματισμό, έντονη εξωστρέφεια, καινοτομία και κυρίως τους ανθρώπους μας, 
υπηρετούμε τον Σκοπό μας, το να «Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο», 
αντιπροσωπεύοντας ένα ισχυρό και αξιόπιστο σχήμα, που συμβάλει ουσιαστικά στην 
ανάπτυξη του κλάδου της ζυθοποιίας στη χώρα μας! 
 
Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία στηρίζουμε έμπρακτα την εγχώρια αγορά μπύρας, διαθέτοντας 
ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που περιλαμβάνει αγαπημένες επιλογές των 
καταναλωτών. Από αυτά, 12 σήματα παράγονται στην Ελλάδα, στα δύο ιδιόκτητα 
εργοστάσιά μας, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και τη Ριτσώνα Ευβοίας. Συνολικά, απασχολούμε 
περισσότερους από 430 εργαζομένους πανελλαδικά, ενώ διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο που 
ξεπερνά τους 2.000 προμηθευτές και συνεργάτες και τα 90.000 σημεία πώλησης σε όλη τη 
χώρα. 
 
Με βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας την περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνοποίηση των 
δύο μεγάλων εμπορικών μας σημάτων, FIX Hellas και Mythos, έχουμε παρουσία, μέσω της 
εξαγωγικής μας δραστηριότητας, σε 40 σχεδόν χώρες και στις 5 ηπείρους, νιώθοντας 
υπερήφανοι για την ποιότητα και γεύση που προσφέρουν τα προϊόντα μας και στις αγορές 
του εξωτερικού. 
 
Η πορεία μας σηματοδοτείται από το μεράκι και την αφοσίωση που έχουμε όλοι μας στην 
τέχνη της ζυθοποίησης, σε συνδυασμό πάντα με την καινοτομία, το πάθος και την αγάπη 
για τη δουλειά μας, αλλά και την αμοιβαία σχέση σεβασμού και εμπιστοσύνης με τους 
συνεργάτες και  καταναλωτές μας. 
 
 

https://www.olympicbrewery.gr 

 
H Ολυμπιακή Ζυθοποιία αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 
o Σχολής Χημικών Μηχανικών 
o Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

 

https://www.olympicbrewery.gr/


 
H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κατέχει 
ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία τσιγάρων και smoke-free προϊόντων καπνού 
στην Ελλάδα για εννέα δεκαετίες. Το 2017 γύρισε σελίδα στην ιστορία της και πήρε 
πρωταγωνιστική θέση στον ριζικό μετασχηματισμό του κλάδου των καπνικών 
προϊόντων και την υλοποίηση του μεγάλου οράματος της PMI για έναν κόσμο 
απαλλαγμένο από το τσιγάρο προς όφελος των ενήλικων καπνιστών που έχουν επιλέξει 
να συνεχίσουν να καπνίζουν και της κοινωνίας γενικότερα. Με μια σημαντική επένδυση 
ύψους 300 εκατ. ευρώ, η Παπαστράτος μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο 
σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το νέο, 
καινοτόμο προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με το τσιγάρο, το IQOS, το 
πρώτο προϊόν της ΡΜΙ που θερμαίνει και δεν καίει τον καπνό. Toν Απρίλιο του 2019, o 
Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την κυκλοφορία του 
IQOS στις ΗΠΑ και έκρινε το προϊόν ως κατάλληλο για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, ενώ τον Ιούλιο του 2020 ο FDA αδειοδότησε το IQOS ως προϊόν 
διαφοροποιημένου κινδύνου. Μέχρι τον Μάρτιο του 2021, περίπου 14 εκατ. ενήλικοι 
καπνιστές σε όλο τον κόσμο και περισσότεροι από 310.000 στην Ελλάδα είχαν επιλέξει 
τη νέα τεχνολογία, διαθέσιμη σε 66 χώρες. Η Παπαστράτος με συνέπεια υλοποιεί τα 
τελευταία χρόνια ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την 
ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Έχει βραβευτεί επανειλημμένα ως Best 
Work Place και Top Employer για το δυναμικό εργασιακό της περιβάλλον, ενώ αποτελεί 
και την πρώτη ελληνική εταιρεία με την πιστοποίηση Equal Salary. Η Παπαστράτος έχει 
αναδειχθεί ως η «No 1 Αξιοθαύμαστη Εταιρεία στην Ελλάδα» και ως η «Νο 1 
Αξιοθαύμαστη Βιομηχανία» από το περιοδικό Fortune, ενώ αποτελεί και την πρώτη 
πιστοποιημένη “Smoke-Free” εταιρεία στην Ελλάδα από την TÜV Austria Hellas.  
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της εταιρείας στο www.papastratosmazi.gr 
 

https://www.pmi.com/markets/greece/en/overview , https://papastratosmazi.gr/ 

 
H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολή  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 
o Σχολή Χημικών Μηχανικών 
o Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

https://www.pmi.com/markets/greece/en/overview
https://papastratosmazi.gr/


 

 
 
 
 

PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day in 

more than 200 countries and territories around the world. PepsiCo generated more 

than $67 billion in net revenue in 2019, driven by a complementary food and 

beverage portfolio that includes Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker and 

Tropicana. PepsiCo's product portfolio includes a wide range of enjoyable foods and 

beverages, including 23 brands that generate more than $1 billion each in estimated 

annual retail sales. 

 

Guiding PepsiCo is our vision to Be the Global Leader in Convenient Foods and 

Beverages by Winning with Purpose. “Winning with Purpose” reflects our ambition 

to win sustainably in the marketplace and embed purpose into all aspects of the 

business. For more information, visit www.pepsico.com. 

 
 
 

https://www.pepsico.com/ 
 
 
 
Η PepsiCo αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 

o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 

o Σχολή Χημικών Μηχανικών 

o Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

 
 



 
 

CENTER FOR DIGITAL INNOVATION AT PFIZER IN THESSALONIKI | ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ PFIZER 

 

Στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη αναπτύσσουμε 

ψηφιακές λύσεις ακολουθώντας τον εταιρικό μας σκοπό «καινοτομούμε για να 

αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών».  Εργαζόμαστε  με θάρρος, αριστεία, ισότιμη 

αντιμετώπιση και χαρά για να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες  ιδέες όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. Ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας τον Μάιο του 2020 και στόχος μας 

είναι να κερδίσουμε τον ψηφιακό αγώνα του φαρμακευτικού κλάδου,  παρέχοντας 

ψηφιακές λύσεις υγειονομικής περίθαλψης για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών 

παγκοσμίως. 

  

Το Κέντρο σήμερα απασχολεί περισσότερους από 240 εργαζόμενους (Ιούνιος 2021) 

και αποτελεί τμήμα του παγκόσμιου δικτύου της Pfizer. Βασικό συστατικό της 

εταιρικής μας κουλτούρας αποτελεί η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ισότιμη 

αντιμετώπιση όλων.   

 

Για να μάθετε περισσότερα για το παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας 

παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://centerfordigitalinnovation.pfizer.com/  

 
 

https://centerfordigitalinnovation.pfizer.com/ 
 
 
To Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer αναζητά απόφοιτους από τις εξής 
Σχολές: 

o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 
Υπολογιστών) 

o Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 
 
 
 

https://centerfordigitalinnovation.pfizer.com/


 
 

 
 

 

 

Η PLANNING είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα στον 

τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας/logistics. Από το 1989 έχει σχεδιάσει άνω των 2,4 

εκ.m2 αποθηκών, έχει αναδιοργανώσει άνω των 120 δικτύων logistics, έχει 

εκπαιδεύσει άνω των 8.000 εργαζομένων αποθήκης, και όλα αυτά σε 

περισσότερους από 500 πελάτες σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, 

Πολωνία, Βέλγιο Μάλτα, Αίγυπτο και Γαλλία. 

 

Η Planning υπήρξε ταυτόχρονα σύμβουλος στο ελληνικό δημόσιο για τη σύνταξη 

του νόμου περί εφοδιαστικής και την κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής logistics. 

 
 
 
 

https://www.planning.gr 
 
 
 
Η PLANNING αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

 

o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 

o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 

o Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών 

Γεωπληροφορικής 

 
 
 
 

https://www.planning.gr/


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Profile Software is a world-class Financial Software provider of Mission Critical 

solutions for the modern Banking, FinTech & Investment Management Industries, 

offering innovative technologies and successful implementations. 

 

With 30 years of experience, presence in 45 countries and an international 

workforce, the company has become the preferred vendor to financial organisations. 

 
 
 
 

https://www.profilesw.com/ 
 
 
 

H Profile Software αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 

o Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Η Real Consulting αποτελεί μία εκ των κορυφαίων εταιρειών παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων Πληροφορικής στην Ελλάδα.  Η RC 
είναι στρατηγικός συνεργάτης της SAP, SAP PLATINUM PARTNER, έχοντας την ηγεσία 
στην υλοποίηση σημαντικών και πολυσύνθετων έργων SAP στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Παράλληλα, είναι μακροχρόνιος συνεργάτης της Microsoft, MICOSOFT GOLD 
PARTNER, μέλος του Microsoft President’s Club με εκτεταμένη εμπειρία στην 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση των Business Applications της πλατφόρμας του 
D365, αλλά και awarded partners για την ελληνικοποίηση του Business Central και του 
Finance & Supply Chain Management. Τέλος, η RC, αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της 
Tableau στην Ελλάδα.  
 
 Έχοντας σαν αρχή την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, 
η εταιρεία - στρατηγικά - επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των Πελατών της 
μέσω της δημιουργίας σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων, της εστίασης στις 
συνεχώς αναπτυσσόμενες ανάγκες τους, της αξιόπιστης και έγκαιρης υλοποίησης των 
έργων εντός προδιαγεγραμμένων ορίων χρόνου και κόστους και της διαρκούς 
επένδυσης στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών. 
 
O πυρήνας της στρατηγικής της Real Consulting είναι να υλοποιεί έργα πληροφορικής  
χρησιμοποιώντας καθιερωμένα πολυεθνικά λογισμικά και πλατφόρμες, βασισμένες σε 
state-of the art αρχιτεκτονικές και πρότυπα. 

 
 

https://www.realconsulting.gr 
 
 
Η Real Consulting αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ)                                                     
o Σχολή Χημικών Μηχανικών                     
o Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

 
 

https://www.realconsulting.gr/


 
 

 
 
 
 
 

Η Stone Group International είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιριών 

εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων στην Ευρώπη. Για περισσότερες 

από 4 δεκαετίες ο όμιλος κάνει γνωστό και αγαπητό το Ελληνικό λευκό μάρμαρο, σε 

περισσότερες από 80 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαθέτει 9 ιδιόκτητα λατομεία 

και 4 παραγωγικές μονάδες, στις Θεσσαλονίκη, Δράμα, Βέροια και Καβάλα, 

απασχολώντας περισσότερους από 400 εργαζόμενους. 

 
 
 
 

https://www.stonegroup.gr 
 
 
 
Η Stone Group International αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 

o Σχολή Χημικών Μηχανικών 

o Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 

 
 
 



 
 
 
Η εταιρεία μελετών ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. (ΤΡΑ), με 
περισσότερα από 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς τεχνικών και 
κοινωνικών υπηρεσιών στον Ελληνικό και διεθνή χώρο, είναι μια από τις παλαιότερες 
και μεγαλύτερες πολυεπιστημονικές συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η 
δραστηριότητά της έχει ως κύριο στόχο τον σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση του χώρου, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας, με άξονα τον άνθρωπο 
και την κοινωνία, με γνώμονα τη διαφύλαξη των πόρων, και ειδικότερα εκείνων που 
αφορούν στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, εν τέλει 
με σεβασμό στο ιδιαίτερο πολιτιστικό τοπίο στο οποίο οφείλει να εντάσσεται κάθε 
έργο. Η ΤΡΑ, είναι μία από τις λίγες εταιρείες στον τομέα της στην Ελλάδα που 
συγκεντρώνει οργανωμένες σε τμήματα τις ειδικότητες: των πολεοδόμων-χωροτακτών, 
αρχιτεκτόνων, αρχιτεκτόνων τοπίου, πολιτικών μηχανικών, και περιβαλλοντολόγων, 
καλύπτοντας με συνεκτικό και διεπιστημονικό τρόπο ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, 
από την κλίμακα του κτιρίου και των εσωτερικών χώρων, έως την κλίμακα της 
χωροταξίας. 
 
Το κύριο επιστημονικό δυναμικό της ΤΡΑ αποτελούν εταίροι και συνεργάτες, 
παλαιότερα και νέα στελέχη με σημαντική επιστημονική δραστηριότητα, κοινή 
επαγγελματική εμπειρία και πλούσια κοινωνική δράση, που με κοινές αντιλήψεις, 
συλλογική δουλειά και διεπιστημονικότητα, αναζητούν να ανταποκριθούν με επιτυχία 
σε ολιστικές προσεγγίσεις φυσικού σχεδιασμού. 
 
Πολλές διεθνείς και ελληνικές διακρίσεις, δημοσιεύσεις και επιστημονικές 
ανακοινώσεις καθιστούν το έργο του Γραφείου ευρέως γνωστό για την ποιότητα και την 
αξιοπιστία του ενώ μέσα από την πλούσια εμπειρία του έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό 
αποτύπωμα στο χώρο. 
 
 
 

https://www.tpa.gr 
 
 
Η εταιρεία μελετών ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. (ΤΡΑ) αναζητά 
απόφοιτους και τελειόφοιτους από τις εξής Σχολές: 
 

o Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 
 
 

https://www.tpa.gr/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Η TWD Greece είναι μελετητικό γραφείο που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό ειδικών 

μεταλλικών κατασκευών και εργαλείων (custom equipment design) και στην 

ανάπτυξη μεθοδολογιών κατασκευής (methods engineering) σύνθετων τεχνικών 

έργων Μεταφοράς και Εγκατάστασης (Transport & Installation projects), σε τομείς 

όπως ενεργειακά, βιομηχανικά έργα, έργα υποδομών, λιμενικά και παράκτια έργα. 

 

 

https://www.twd.nl 

 

 

Η TWD Greece αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 

o Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

o Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VALUES prides itself in offering more than a decade of experience in providing 
competitive, reliable and credible valuation services anywhere in the country. No matter 
the size of the risk, we take the exact same care when undertaking a task. The aim of our 
company is to provide high quality and comprehensive services according to the needs 
and requirements of our customers (individuals, companies, and public sector) in a 
reasonable time, in anticipation of long-term partnerships. Warranty for this goal is our 
professional credibility and consistency, coupled with continuous improvement and 
technical upgrading of our services. Human Resources is to VALUES the greatest asset. 
Skilled engineers and economists members of TEE, OEE, ELIE, SEKE and RICS are the 
biggest value for the company. Our services are of high quality, in accordance with the 
rules and guidelines of international practice and the Royal Institution of Chartered 
Surveyors. VALUES is a member of EVA. The European Valuers’ Alliance is composed of 
Europe’s leading real estate valuation companies, all working together as a network to 
offer a reliable, consistent valuation service right across the continent. In total, it 
includes more than 250 professional valuers. 
 
 
 

http://www.values.gr 
 
 
H VALUES αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
o Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
o Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
o Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

 
 



 
 
 
 
Η Vodafone Ελλάδας είναι μέλος του Ομίλου Vodafone, ενός από τους μεγαλύτερους 
ομίλους τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στον κόσμο. Στα 29 χρόνια 
δραστηριοποίησης της εταιρείας στην Ελλάδα, η Vodafone, συνεχίζει να οδηγεί την 
αγορά μπροστά, επενδύοντας στις πιο σύγχρονες και ανθεκτικές στο μέλλον ψηφιακές 
υποδομές και παρέχοντας συνολικές υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας με 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σταθερής, κινητής, Internet και τηλεόρασης, καθώς 
και εξειδικευμένες λύσεις IoT για επιχειρήσεις.  
 
Στη Vodafone, μας συνδέει το πάθος και η επιθυμία μας για ένα καλύτερο μέλλον και η 
πεποίθηση μας πως τεχνολογία και άνθρωποι μαζί, μπορούμε να βρούμε τις λύσεις και 
να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή κοινωνία που θα είναι ισότιμη και βιώσιμη για 
όλους. Οι νέοι είναι οι δημιουργοί και οι πολίτες της ψηφιακής κοινωνίας του 
μέλλοντος, γι’αυτό προτεραιότητα μας είναι να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τα 
ταλέντα και τις δεξιότητες τους και να τους προσφέρουμε ευκαιρίες να μπουν στην 
αγορά εργασίας και να κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα στην καριέρα τους. Παρέχουμε 
τις δομές, τα εργαλεία, τις ευκαιρίες και την υποστήριξη που χρειάζονται, για να 
διευρύνουν συνεχώς τις γνώσεις τους, να πειραματίζονται με νέες ιδέες και καινοτομίες 
και να διαμορφώνουν την καριέρα που επιθυμούν. Δημιουργούμε ένα ασφαλές, 
ισότιμο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας όπου όλοι οι άνθρωποι μας μπορούν 
νιώθουν καλά, να εξελίσσονται, και να είναι ο εαυτός τους ώστε να συνεχίσουν να μας 
εμπνέουν, αλλά και να εμπνέονται από εμάς για να κάνουμε μαζί μεγάλα βήματα 
μπροστά. 
 
 
 
 

https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/kariera/ 
 
 
 
Η Vodafone αναζητά απόφοιτους από τις εξής Σχολές: 

o Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση 

Υπολογιστών) 
o Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (άλλες 

κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Επικοινωνίες κτλ) 
o Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

 
 


