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Yπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: 

Πρόσληψη 1 ατόμου: 
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει την 
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός 
(1) ατόμου για τη θέση του Διοικητή Κέντρου Πρώτης Υποδοχής με τριετή 
θητεία, που εδρεύει στη Ν. Λέσβο. 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν  τις νόμιμες προϋποθέσεις για τοποθέτηση 
στην προκηρυσσόμενη θέση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, 
συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με τα 
υποδείγματα), μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανάρτησή της 
στη «Διαύγεια», δηλαδή έως και 18-07-2014 με συστημένη επιστολή στη 
δ/νση: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, Συγγρού 83, Τ.Κ. 117 45, Αθήνα. 
Η αίτηση και το βιογραφικό θα πρέπει να σταλούν και ηλεκτρονικά στο 
n. kouloulias@firstreception.gov.gr 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΠΠΕΙ-ΒΦ4/document 
 
 

Ελληνική Αστυνομία: Προκήρυξη Διαγωνισμού 
 

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την 
εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων με το σύστημα 
των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
O αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στην Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται σε σαράντα (40) και ο αριθμός των 
υποψηφίων που θα εισαχθούν στην Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής 
Αστυνομίας καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250). 
 
Πληροφορίες  1) στα τηλέφωνα ΑΘΗΝΑ 210 6977774, 210 6977327, 210 
6980910 2) στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα 3) στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr  
 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι υποχρεούνται 

να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας 

ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 

21-07-2014. 

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. 

 Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», θα 

υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 31-

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΠΠΕΙ-ΒΦ4/document
http://www.hellenicpolice.gr/
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07-2014 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή 

στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.  

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.hellenicpolice.gr/images/stories/2014/prokirikseis14/prokiriksi%20astynomikw

n%20sxolwn%202014.pdf    

 

 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) 
ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης 
Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Δ.Μ.Ε.Ε.Π.), που 
εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά 
ειδικότητα και διάρκεια τετράμηνης σύμβασης και συγκεκριμένα τους εξής, 
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 
 
1ΔΕ Νυκτοφύλακας 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων, Θεμιστοκλέους 5, Τ.Κ. 106 77 Αθήνα, απευθύνοντάς την 
στο Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, υπ’ όψιν κας 
Α. Τσιγάρα και κου Μ. Γρηγοριάδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 33 21 712, 
210 33 21 703). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2014 έως και 24-07-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΣΝΗΓ-7ΟΦ/document 
 

 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: 1 θέση εξωτερικού συνεργάτη  
 

http://www.hellenicpolice.gr/images/stories/2014/prokirikseis14/prokiriksi%20astynomikwn%20sxolwn%202014.pdf
http://www.hellenicpolice.gr/images/stories/2014/prokirikseis14/prokiriksi%20astynomikwn%20sxolwn%202014.pdf
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΣΝΗΓ-7ΟΦ/document
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Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και 

Τηλεπισκόπησης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), στο πλαίσιο της Πράξης «Μάντσεστερ-Αθήνα Κάμερα Ευρέως 

Πεδίου: Επισκόπηση του Ουρανού μέσω γραμμών εκπομπής των 

εκτεταμένων περιοχών σε υψηλά Γαλαξιακά πλάτη (MAWFC - 3095)» που 

υλοποιείται σύμφωνα με τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από 

Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου τους για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως 

εξής: 

Περιγραφή θέσης 

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Φυσικού, μεταδιδάκτορα, στο θεματικό 

πεδίο «Παρατηρησιακή αστροφυσική στο οπτικό μέρος του φάσματος». 

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι διδάκτωρ αστροφυσικής σε θέμα συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης και να έχει γνώση αστροφυσικών θεμάτων στο οπτικό 

μέρος του φάσματος και επιστημονικών οργάνων. 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Οι αιτήσεις και πλήρη 

βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19/07/2014 στη Γραμματεία του 

Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ, (e-mail: ourania@noa.gr , υπόψη κ. Κουμεντάκου).  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στον κ. Μπούμη, e-mail: ptb@astro.noa.gr , τηλ. 2108109162. Η παρούσα 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βρίσκεται αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του ΕΑΑ, στη διεύθυνση  www.noa.gr 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΤΩΥΟΡΕΙ-ΤΟ1/document   

 

 

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ν. Χανίων: Πρόσληψη 3 

ατόμων: 
Η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 
ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για πέντε (5) μήνες για την εκτέλεση του έργου: ’’Συντήρηση και 
Αποκατάσταση των Ι.Ν. Αγίου Νέστορα και Αγίου Δημητρίου στο Κατοχώρι 
Δ.Δ. Κεραμειών Δ. Χανίων’’ και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 
 

http://www.noa.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΤΩΥΟΡΕΙ-ΤΟ1/document
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1ΥΕ Ειδικευμένου Εργατοτεχνίτης 
1ΔΕ16 Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης 
1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Α’) 
    ή ελλείψει αυτού 
1ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης 
 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να υποβάλουν αίτηση με 
συνημμένα τα νομίμως (όπου αυτά απαιτούνται) επικυρωμένα δικαιολογητικά 
που απαιτεί η ειδικότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο (από Δημόσια Αρχή), είτε ταχυδρομικά στη Γραμματεία της 
Υπηρεσίας μας στα Χανιά (Σουρμελή 24, Τ.Κ. 731 33, Χανιά, τηλ. 
επικοινωνίας: 2821053033). 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-07-2014 έως και 17-07-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦ7ΞΓ-1Ν9/document 
 

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ν. Χανίων: 

Επαναπροκήρυξη Πρόσληψης 1 ατόμου: 
Η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη 
πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για πέντε (5) μήνες για την εκτέλεση αρχαιολογικών 
έργων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 
 
1ΥΕ Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης 
 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την 
παρακάτω αίτηση «Υπόδειγμα 1» και να την υποβάλουν με συνημμένα τα 
νομίμως (όπου αυτά απαιτούνται) επικυρωμένα δικαιολογητικά που απαιτεί η 
ειδικότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο (από Δημόσια Αρχή), είτε ταχυδρομικά στη Γραμματεία της 
Υπηρεσίας μας στα Χανιά (Σουρμελή 24, Τ.Κ. 731 33, Χανιά, τηλ. 
επικοινωνίας: 2821053033). 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-07-2014 έως και 17-07-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β3ΝΞΓ-ΡΝ8/document 
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦ7ΞΓ-1Ν9/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β3ΝΞΓ-ΡΝ8/document
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Κ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Μυτιλήνης: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Η Κ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη 
Μυτιλήνη ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών 
έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση 9ης 
Επαρχιακής οδού Θερμής – Πηγής-Λάμπου Μύλοι (Δακλάδωση 36ης Ε.Ο.– 
Πηγής)», διάρκειας έξι (6) μηνών ως εξής: 
 
1ΠΕ Αρχαιολόγος 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως 
επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε περίπτωση 
ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα 
πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Κ΄ ΕΠΚΑ Σαπφούς 22-Μυτιλήνη 
Τ.Κ.81100- Λέσβος, υπόψιν κ. Σαραντινού Βασιλική (τηλ. επικοινωνίας: 22510 
22087) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την 
επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr ) και 
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ΄ΕΠΚΑ. 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2014 έως και 15-07-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩΠΣΓ-ΖΣ1/document 

 

ΚΑ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ν. 

Αττικής: Πρόσληψη 14 ατόμων: 
Η ΚΑ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στην Αθήνα ανακοινώνει την 
πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2014 για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (για τις ανάγκες αυτής στον 
Αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο της Δήλου) και συγκεκριμένα τους εξής, 
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:  
 
8ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες 
3ΥΕ Καθαριστές/ριες 
3ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩΠΣΓ-ΖΣ1/document
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την 
παρακάτω αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ3 και να την υποβάλουν 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (από 
Δημόσια Αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της 
Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
(ΚΑ’ ΕΠΚΑ, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα, υπόψιν κας Σεμελίδου 
Παρασκευής, τηλ. επικοινωνίας: 210 3250148). 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-07-2014 έως και 20-07-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΡ1Γ-Γ90/document 

 
 

ΚΒ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 1 ατόμου: 
Η ΚΒ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που 
εδρεύει στη Ρόδο ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ 
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Β’ για συντήρηση 
κονιαμάτων και τοιχογραφιών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για τρεις (3) μήνες για την εκτέλεση των ενταγμένων στο 
ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13» αρχαιολογικού έργου: 
«Στερέωση - Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου». 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως 
επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής 
οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα 
ταχυδρομείου έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα 
γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: οδός Ιπποτών, Ρόδος 85100, 
υπόψη κ Β. Καραγιάννη τηλ. 2241076766, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο 
διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και 
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.  
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2014 έως και 22-07-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/76ΖΔΓ-ΖΞΑ/document 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΡ1Γ-Γ90/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/76ΖΔΓ-ΖΞΑ/document
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ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων: 

Πρόσληψη 14 ατόμων 
Η ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την 

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και 

επιτακτικών αναγκών της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στoν Πειραιά. 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Η ΚΣΤ΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων θα δέχεται τις αιτήσεις των 

υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΔΕ) Ημερήσιων 

Φυλάκων, (ΔΕ) Νυχτοφυλάκων, (ΥΕ) Καθαριστών/τριών, το χρονικό διάστημα 

από 11-7-2014 έως 20-7-2014 και ώρα 09:30΄ έως 13:00΄ τις εργάσιμες 

ημέρες. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ξ79Γ-ΠΦ3/document  

 

1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων : Πρόσληψη 6 ατόμων 
Η 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη 
επειγουσών και επιτακτικών αναγκών τετράμηνης διάρκειας της 1ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Αθήνα, και συγκεκριμένα και 
συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων: 
 
2ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (Κάστρο Κυθήρων) 
1ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (Αρχοντικό Κουντουριώτη –Οικισμός Ύδρας) 
1ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (Μονή Δαφνίου - Χαïδάρι) 
1ΔΕ Νυκτοφυλάκων (Μονή Δαφνίου - Χαïδάρι) 
1ΥΕ Καθαριστές-Καθαρίστριες (Μονή Καισαριανής) 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 1η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΑΝΟΣ 16, Τ.Κ. 
105 55 ΑΘΗΝΑ, υπόψη κ. Ε. Σκαρμούτσου (τηλ. επικοινωνίας: 210-
3213571). 
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ξ79Γ-ΠΦ3/document
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-07-2014 έως και 21-07-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩΨΒΓ-ΗΔΩ/document 

 

10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πολυγύρου Χαλκιδικής: 

Πρόσληψη 3 ατόμων: 
Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στον Πολύγυρο 
Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των 
αρχαιολογικών έργων για το ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη 2007-
2013» (ΕΣΠΑ) υποέργο 2 «Ανασκαφικές έρευνες και λοιπές αρχαιολογικές 
εργασίες στο συγκρότημα του μεγάλου αρσανά της Ι.Μ.Βατοπαιδίου» στο 
πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του συγκροτήματος του 
μεγάλου αρσανά και του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου της Ι.Μονής 
Βατοπαιδίου», δίμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, 
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 
 
1ΠΕ Αρχαιολόγος (Άνδρας) 
2ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων (Άνδρες) 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως 
επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση 
ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα 
πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον 
Πολύγυρο, 
Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας Πολύγυρος: 2371022060) (πληροφορίες δίνονται 
και στο Τεχνικό Γραφείο Αγ.Όρους: 2310285163), εντός προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης, στις 
08.07.2014 στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. ( http :// www . yppo . gr ) 
και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας. 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2014 έως και 15-07-2014 
(από 9.00-14.00) 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΡΟΤΓ-70Ρ/document 
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩΨΒΓ-ΗΔΩ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΡΟΤΓ-70Ρ/document
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Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 6 ατόμων 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 30-11-2014, 
για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που εδρεύει στη Λαμία και 
συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων: 
 
6ΠΕ Γεωπόνων  
ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής (Τομεαρχών Δακοκτονίας) 
 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 3, ΤΚ 35100, Λαμία, απευθύνοντάς την 
στην Διεύθυνση Διοίκησης υπόψιν κ. Πιλάτου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 
22313-53346). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-07-2014 έως και 19-07-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/75407ΛΗ-Σ6Θ/document 

 
 

Περιφέρεια Κρήτης: Πρόσληψη 3 ατόμων 
 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ τριών 

(3) συνολικά ατόμων  στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Λασιθίου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Προσωπικού & 

Μισθοδοσίας, της Π.Ε Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1 – 72 100 Άγιος Νικόλαος, 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/75407ΛΗ-Σ6Θ/document
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υπόψιν Μαυρομάτη Ελένης ή Μαντζουράνη Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας   

2841340330 – 2841340345).  

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων :  Από  11/7/2014 έως 15/7/2014 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΛΖ97ΛΚ-ΒΥΑ/document  

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου): 

Πρόσληψη 1 ατόμου 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ζακύνθου, που 

εδρεύει στη Ζάκυνθο. 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 

και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, Τ.Κ. 

29100, Ζάκυνθος, απευθύνοντάς την στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη 

κας Ελισσάβετ Γράμψα (τηλ. επικοινωνίας: 26953 60324, 60333, 60326). 

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : Από 12/7/2014 έως 21/7/2014 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΗΙΕ7ΛΕ-46Φ/document 

 

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 18 ατόμων 
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 18 ατόμων για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής. 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΛΖ97ΛΚ-ΒΥΑ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΗΙΕ7ΛΕ-46Φ/document
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Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 

και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίας Παρασκευής, 

Λ. Μεσογείων 415 – 417, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, απευθύνοντας την 

στο Τμήμα Διοίκησης – Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, 

υπόψιν κ.κ. Δ.Δημητράντζου – Σ.Λεβάκου (τηλ. επικοινωνίας 213 2004 501). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7/7/2014 έως και 16/7/2014.   

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΚΕΥΩ6Υ-ΜΡΟ/document  

 

Δήμος Κάσου: Πρόσληψη 6 ατόμων 
Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών 

ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου που 

εδρεύει στη Κάσο. 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 

και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Κάσου, Φρυ-

Κάσου Τ.Κ. 85800 Ν. Δωδεκανήσου, απευθύνοντάς την υπόψη κα Φωτεινή 

Φιλιππίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2245041865). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

από 6/7/2014 έως και 15/7/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΒΩΡΩΕΙ-Δ8Β/document  

 

Δήμος Ιωαννιτών: Πρόσληψη 5 ατόμων 
Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα 

Ιωάννινα. 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΚΕΥΩ6Υ-ΜΡΟ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΒΩΡΩΕΙ-Δ8Β/document


Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014                              Αριθ. Τεύχους: 193 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 

14 
 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 

και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Ιωαννιτών, 

Καπλάνη 7 Τ.Κ. 454 44, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

υπόψιν κ. Καλδάνη Εριφύλλης (τηλ. επικοινωνίας: 26513 61346). Προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων από 8/7/2014 έως και 18/7/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71Ψ8ΩΕΩ-ΦΦΞ/document    

 

Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη 16 ατόμων   
 

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων ΥΕ 

Πυρασφάλειας – 

Πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

διάρκειας δύο (2) μηνών (μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών), για την 

κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημαρχείο 

Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Νομού Αττικής, και 

συγκεκριμένα στο Γραφείο Προσωπικού στον αρμόδιο υπάλληλο Μαρκαριάν 

Κάρολο ή Σοφρώνη Καλομοίρα (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272 εσωτ. 163 & 

180) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων 

του Δήμου Κρωπίας , δηλαδή έως και τη Τρίτη 15 Ιουλίου 2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Δ3ΗΩΛ6-715/document     

 

Δήμος Ζακύνθου: Πρόσληψη 10 ατόμων 
 

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη: A)10 ατόμων 

ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών.    

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71Ψ8ΩΕΩ-ΦΦΞ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Δ3ΗΩΛ6-715/document
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Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο κεντρικό 

πρωτόκολλο στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, Πλατεία Σολωμού 1, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7/7/2014 

έως και 18/7/2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/781ΧΩΡ1-Λ9Ο/document    

    

Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη 7 ατόμων 
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή επτά (7) 

ατόμων με σύμβαση διάρκειας ενός μηνός (Αύγουστος) , για την κάλυψη 

κατεπειγουσών αναγκών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου 

Ηγουμενίτσας. 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Προσωπικού του Δήμου 

Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3., τηλ: 2665361160-156.) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα 

σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την 

14/7/2014 έως και την 25/7/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΧΞΩΡΙ-ΤΚΔ/document 

 

Δήμος Αγκιστρίου: Πρόσληψη 2 ατόμων 
 

Ο Δήμος Αγκιστρίου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας δύο (2) μηνών.  

 

1 Οδηγός 

2 Πυροφύλακες   

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο του Δήμου Αγκιστρίου 

μέχρι και την 15/7/2014. 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/781ΧΩΡ1-Λ9Ο/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΧΞΩΡΙ-ΤΚΔ/document
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΑΣΞΩ6Σ-Ψ51/document   

 

Δήμος Μακρακώμης: Πρόσληψη 1 ατόμου 
 

Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου 

Μακρακώμης, που εδρεύει στην Σπερχειάδα. 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 

και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μακρακώμης, 

Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003 Σπερχειάδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο 

Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Βασιλική Κοντογεώργου, (τηλ.επικοινωνίας: 

2236350203). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12/7/2014 έως και 

21/7/2014. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω97ΑΩΛ2-ΕΒΠ/document 

  

 

Δήμος Πάτμου: Πρόσληψη 6 ατόμων 
 

Ο Δήμος Πάτμου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι(6) 

ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου 

Πάτμου. 

 

6 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Χώρα 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΑΣΞΩ6Σ-Ψ51/document
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Πάτμου, και ειδικότερα στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών, αρμόδια κα Ελισσαίου 

Ελένη εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, που αρχίζει από την επομένη 

ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος Πάτμου, δηλ. από  11/7/2014 μέχρι 17/7/2014. 

Η πρόσληψη προσωπικού της παραπάνω ειδικότητας της παρούσας 

ανακοίνωσης, δεν υπόκειται σε κριτήρια και διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΘΓ4ΩΞΦ-ΔΦΧ/document  

 

Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 9 ατόμων: 
Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, 
που εδρεύει στη Χαλκιδική ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 
μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων, σχολικού έτους 2014-2015, 
συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των 
σχολικών κτηρίων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας, και 
συγκεκριμένα τους εξής: 
 
ΣΧΟΛΕΙΑ  ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
1 ΓΕΛ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 15 
2 ΕΠΑΛ -ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 13 
3 ΕΠΑΛ -ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 13 
4 ΕΕΕΕΚ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 10 
5 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 18 
6 ΓΕΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 13 
7 ΓΕΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12 
8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 14 
9 ΓΕΛ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ  
 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα, Δήμος 
Ν. Προποντίδας, Μ. Αλεξάνδρου 26 Ν. Μουδανιά, Τ.Κ.63200, 
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Παιδείας, (τηλ. Επικοινωνίας: 2373350243, 
2373350208, 2373350257, 2373350218, 2373350212). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  16-7-2014 έως και 30-7-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΘΓ4ΩΞΦ-ΔΦΧ/document
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https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΦΖΩΟΛ30-ΙΟΤ/document 
 

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 33 

ατόμων: 
Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, 
που εδρεύει στη Χαλκιδική ανακοινώνει την πρόσληψη, ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών 
κτηρίων, σχολικού έτους 2014-2015, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για 
την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών κτηρίων της Α/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας. 
 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα, Δήμος 
Ν. Προποντίδας, Μ. Αλεξάνδρου 26 Ν. Μουδανιά, Τ.Κ.63200, 
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Παιδείας, (τηλ. επικοινωνίας: 2373350243, 
2373350208, 2373350257, 2373350218, 2373350212). 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  16-7-2014 έως και 30-7-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΤΞΝΟΛ30-9ΤΘ/document 
 

Μoνομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρία Σητείας «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. 

Α.Ε.»: Πρόσληψη 5 ατόμων: 
Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρία Σητείας «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» 
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, με τετράμηνη σύμβαση συνολικά πέντε (5) ατόμων, για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της «Μονομετοχικής Ανωνύμου 
Δημοτικής Εταιρείας Σητείας» με το διακριτικό τίτλο «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.», που 
εδρεύει στο Παλαίκαστρο του Δήμου Σητείας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 
 
3ΔΕ Προσωπικό παραλίας (για την εκμίσθωση ξαπλωστρών παραλίας) 
2ΔΕ Υπάλληλοι Αναψηκτιρίου 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΦΖΩΟΛ30-ΙΟΤ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΤΞΝΟΛ30-9ΤΘ/document
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την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  
Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.), 
Κτίριο Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, Παλαίκαστρο Σητείας Τ.Κ. 72300, 
υπόψη κ. Μιχαήλ Ρεμουντάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28433 40807).  
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως και 18-7-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω3ΣΞΟΡΣΝ-ΦΥΖ/document 
 
 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χανίων: Πρόσληψη 2 ατόμων 
Η Κοινωφελής Επιχείριση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος – Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ) που εδρεύει στα Χανιά 
Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών, οκτάμηνης σύμβασης για την λειτουργία των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και 
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων: 
 
2ΠΕ Νηπιαγωγοί  
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, η οποία στεγάζεται στον χώρο του 
πρώην Δημαρχείου Νέας Κυδωνίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γαλατάς 
Νέας Κυδωνίας (Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας) - Χανιά - Τ.Κ. 73100 Τηλ. 
:(28210) 34200 & 34201, Fax: (28210)34202. 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι και 15-7-2014 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΣ61ΟΚΩΗ-Υ4Μ/document 
 
 

Πολυτεχνείο Κρήτης: 1 θέση καθηγητή 
Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με την πράξη του Πρύτανη αριθμ. 3009/27-03-2014 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 734/10-06-2014/τ.Γ, προκηρύσσεται 

μία (1) θέση Καθηγητή ως εξής: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω3ΣΞΟΡΣΝ-ΦΥΖ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΣ61ΟΚΩΗ-Υ4Μ/document
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Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο 

γνωστικό αντικείμενο: 

« Ενόργανη Ανάλυση και Χαρακτηρισμός Ενεργειακών Ορυκτών Πόρων » 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Η προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων λήγει στις 23/09/2014. Το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό για 

λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και για την πραγματοποίηση τεχνικών 

εργασιών συντήρησης των υποδομών του για το χρονικό διάστημα από 9-

24/08/2014. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ( τηλ. 

28210 37657). 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨ2Ν469Β6Ν-ΣΦΗ/document      

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  Προκήρυξη μιας(1)  θέσης 

καθηγητή 
Στο ΦΕΚ 829/01-07-2014 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 2629 προκήρυξη 

της 

παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών 

και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη πρώτη βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο 

«Στατιστική». 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Η προθεσμία για την 

υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 

10 Σεπτεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την 

αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση 

δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο 

πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα 

καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα 

αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του 

Τμήματος 

Στατιστικής, τηλ. 210 8203.111-113, e-mail: stat@aueb.gr. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΘΒΧ469Β4Μ-Μ01/document  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨ2Ν469Β6Ν-ΣΦΗ/document
mailto:stat@aueb.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΘΒΧ469Β4Μ-Μ01/document
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Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 3 ατόμων 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ 829/τ.Γ’/1‐7‐2014 
δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω τριών (3) θέσεων Καθηγητών, 
ως εξής: 
 
Α. Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
1. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό 
αντικείμενο «Στατιστική» 
Β. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Τμήμα Πληροφορικής 
2. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός σε Εφαρμογές 
Τεχνολογίας Λογισμικού»  
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 
3. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτυακών Συστημάτων» 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  
Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 3-9-2014 
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα Τμήματα: 

• Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (τηλ. 210‐4142005 και 
210‐4142307) 
• Πληροφορικής (τηλ. 210‐4142263) 
• Ψηφιακών Συστημάτων (τηλ. 210‐4142752) 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΧ9Φ469Β7Τ-1ΛΠ/document 
 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 3 θέσεις καθηγητών 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προκηρύσσει τις εξής θέσεις καθηγητών (ΦΕΚ  Γ΄ 

829/ 1 Ιουλίου 2014): 

Α. Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής  

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  

1. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό 

αντικείμενο «Στατιστική» 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΧ9Φ469Β7Τ-1ΛΠ/document
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Β. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

Τμήμα Πληροφορικής   

2.  Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 

αντικείμενο «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός σε Εφαρμογές 

Τεχνολογίας Λογισμικού»  

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

3. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό 

αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτυακών Συστημάτων» 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Η υποβολή 

υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://apella.minedu.gov.gr   

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 3-9-2014. 

 

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα Τμήματα: 

• Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (τηλ. 210-4142005 και 210-

4142307)   

• Πληροφορικής (τηλ. 210-4142263)  

• Ψηφιακών Συστημάτων (τηλ. 210-4142752) 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13  

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή 
 

Στα ΦΕΚ 721/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7271/27-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

https://apella.minedu.gov.gr/
http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13
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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196  και 07213) 

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Εξόρυξη Δεδομένων». 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:           Η προθεσμία 

υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  11- 8 - 2014. 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη 

Ιωαννίνων-451 10). 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιάς (1) θέσης καθηγητή 
 

Στα ΦΕΚ 728/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6939/18-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Τηλ. 

Γραμματ. 26510-07183 και 07117) 

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με 

γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12 - 8 - 2014. 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και 

Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
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 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στα 

τηλέφωνα 26510-07183 και 07117 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή  
 

Στα ΦΕΚ 728/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6937/18-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Τηλ. 

Γραμματ. 26510-07183 και 07117) 

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με έμφαση στη Γλυπτική» 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:Η προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12 - 8 - 2014. 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και 

Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στα 

τηλέφωνα 26510-07183 και 07117 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή 
 

Στα ΦΕΚ 728/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7377/28-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Τηλ. 

Γραμματ. 26510-07183 και 07117) 
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-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με 

γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική» 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:Η προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12 - 8 - 2014. 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και 

Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στα 

τηλέφωνα 26510-07183 και 07117 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή 
 

Στο ΦΕΚ 745/12-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7162/27-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201) 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδοαλλεργιολογία». 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:         Η προθεσμία 

υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  13-8-2014. 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 

(Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 
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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή 
 

Στο ΦΕΚ 729/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7165/27-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470) 

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο  «Χημεία Τροφίμων».  

 

 Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:    Η προθεσμία 

υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12-8-2014. 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 

(Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή 
 

Στο ΦΕΚ 745/12-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6591/17-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 

26510- 07185) 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Παιδαγωγική». 
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Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:    Η προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-8-2014. 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο 

τηλέφωνο 26510-07185 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή 
 

Στα ΦΕΚ 721/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7274/27-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492) 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση» 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:     Η προθεσμία 

υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  11- 8 - 2014. 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 

07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή 
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Στα ΦΕΚ 721/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7276/27-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492) 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στον Τομέα ΄Αλγεβρας και Γεωμετρίας στη βαθμίδα 

του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική 

Γεωμετρία» 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:   Η προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  11- 8 - 2014. 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 

07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή 
 

Στο ΦΕΚ 745/12-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6586/17-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475) 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με 

γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία». 

  

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Η προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13- 8 -2014. 
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 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 

(Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή 
Στα ΦΕΚ 721/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6589/17-3-2014 

Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475) 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με 

γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία». 

  

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Η προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11- 8 -2014. 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 

(Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Προκήρυξη (1) θέσης καθηγητή 
 

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αποφάσισε την 

προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής : Μία (1) θέση Καθηγητή στη 
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βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο 

«Μακροοικονομική Πολιτική με έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη». 

Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 869/8-7-2014 τ. 

Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με 

κωδικό 00000176482. 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Όσοι έχουν τα νόμιμα 

προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να 

υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις 17-7-2014 και λήξη στις 30-8-

2014. 

Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας 

μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά 

περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης. 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-376 & 2310 

891375, fax : 2310 891377. 

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 2 θέσεις καθηγητών 
Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

προκηρύσσει στον ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

- Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 

«Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων και Παθήσεων»  

και στον ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ 

- Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 

«Βιοκινητική». 

(ΦΕΚ  Γ΄ 729/ 6 Ιουνίου 2014) 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014 (αναστολή λόγω 

θερινών διακοπών), αίτηση  υποψηφιότητας  μαζί με όλα τα απαραίτητα για 

την κρίση τους δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 

τηλ.: 25310 39621. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
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http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13    

 

Σχολη Κοινωνικων, Πολιτικων και Οικονομικων Επιστημων  

(κομοτηνη): 2 θέσεις καθηγητών 
Η Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών το τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών προκηρύσσει (ΦΕΚ Γ΄ 728/ 6 Ιουνίου 2014): 

- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία και ανάλυση» 

- Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 

«Μαθηματικά για Οικονομολόγους-Δυναμική Ανάλυση και Διδακτική 

Προσέγγιση Μαθηματικών Εννοιών». 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014 (αναστολή λόγω 

θερινών διακοπών), αίτηση  υποψηφιότητας  μαζί με όλα τα απαραίτητα για 

την κρίση τους δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων:  

- Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 

25310 39823-826. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13  

 

Σχολη Επιστημης Φυσικης Αγωγης και Αθλητισμου 

(κομοτηνη): 2 θέσεις καθηγητών 
Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-Τομέας Οργάνωσης 

Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής  προκηρρύσει (ΦΕΚ Γ΄ 

728/ 6 Ιουνίου 2014) : 

 

- Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 

«Μεθοδική διδακτική στη φυσική αγωγή με έμφαση στη στοιχειώδη 

εκπαίδευση»  

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-Τομέας Προπονητικής   

προκηρρύσει: 

- Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 

«Προπονητική με έμφαση στην ανάλυση της τεχνικής των αθλητικών 

κινήσεων».  

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13
http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13
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Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:           Καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014 (αναστολή λόγω 

θερινών διακοπών), αίτηση  υποψηφιότητας  μαζί με όλα τα απαραίτητα για 

την κρίση τους δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων:  

-Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη, 69100 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ.: 25310 39621. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13  

 

 

Ε.Λ.Κ.Ε- Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Ανάθεση Έργου σε 3 άτομα 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), που εδρεύει στη Σίνδο, 
προτίθεται να αναθέσει έργο σε τρία (3) άτομα, με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, ως εξής:  
 
1 Εξωτερικός Συνεργάτης/Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων 
1 Εξωτερικός Συνεργάτης/ Βιολόγος 
1 Εξωτερικός Συνεργάτης/Ψυχολόγος 
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία Διαχείρισης Ειδικού 
Λογαριασμού του Α.Τ.Ε.Ι/Θεσσαλονίκης (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας), σε 
κλειστό φάκελο. 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και τις 15-7-2014 και ώρα 13.30μ.μ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΡΣ14691ΟΔ-ΥΑΤ/document 
 

 

Ε.Λ.Κ.Ε- Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Ανάθεση Έργου σε 1 άτομο 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), που εδρεύει στη Σίνδο, 
προτίθεται να αναθέσει έργο σε ένα (1) άτομο, με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, ως εξής:  
 
1 Εξωτερικός Συνεργάτης/Πληροφορικός 
 

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΡΣ14691ΟΔ-ΥΑΤ/document
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Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία Διαχείρισης Ειδικού 
Λογαριασμού του Α.Τ.Ε.Ι/Θεσσαλονίκης (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας), σε 
κλειστό φάκελο. 
 
 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και τις 15-7-2014 και ώρα 13.30μ.μ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/74ΑΖ4691ΟΔ-Θ51/document 
 

Ε.Λ.Κ.Ε- Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Ανάθεση Έργου σε 1 άτομο 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), που εδρεύει στη Σίνδο, 
προτίθεται να αναθέσει έργο σε ένα (1) άτομο, με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, ως εξής:  
 
1 Εξωτερικός Συνεργάτης-Γεωπόνος/Τεχνολόγος Γεωπονίας 
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: 
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού 
του Α.Τ.Ε.Ι/Θεσσαλονίκης (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας), σε κλειστό φάκελο. 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και τις 15-7-2014 και ώρα 13.30μ.μ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ Ω1044691ΟΔ-ΙΒΖ/document 
 
 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης: Προκήρυξη 

πλήρωσης θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού 
 

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Π.): 

Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 

- Μια (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Ψηφιακή Σχεδίαση» 

Β. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/74ΑΖ4691ΟΔ-Θ51/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%20Ω1044691ΟΔ-ΙΒΖ/document
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

- Μια (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Κλινική διατροφή με έμφαση στις νεφροπάθειες» 

 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Δικαιολογητικά θα 

κατατίθενται από 23-7-2014 μέχρι και 21-8-2014 στο κτίριο Κεντρικής 

Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, στη 

διεύθυνση Σταυρωμένος, Τ.Θ. 1939 Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο (τηλ. 2810-379308 

και 379323). Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης στη διεύθυνση www.teicrete.gr.  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών 

Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (με απόσπαση) 
 

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει 

την προκήρυξη για πλήρωση είκοσι εννιά (29) θέσεων Εθνικών 

Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της 

Επιτροπής , με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και το 

Σεπτέμβριο του 2014.  

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/70ΩΤΧ-ΦΥΒ/document    

 

Μετάταξη υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
 

Ανακοίνωση -Πρόσκληση για μετάταξη τεσσάρων (4) Διοικητικών υπαλλήλων 

στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με μεταφορά οργανικής θέσης. 

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 87515/27.06.2014  

Πρόσκλησης  του Υπουργείου Οικονομικών  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  

του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):Ω8Θ1ΟΡΡΕ-ΒΕ9. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω8Θ1ΟΡΡΕ-ΒΕ9/document     

http://www.teicrete.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/70ΩΤΧ-ΦΥΒ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω8Θ1ΟΡΡΕ-ΒΕ9/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω8Θ1ΟΡΡΕ-ΒΕ9/document
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