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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ            

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Στο ΦΕΚ 130/4-2-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 1104/18-12-2013 Προκήρυξη 

πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

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 «Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα». 

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις               

07-04-2014. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη 

Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 07213 

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

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω 

θέσεων Καθηγητών: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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

αντικείμενο «Φυσική και η Διδακτική της». 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

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

αντικείμενο «Αξιοπιστία, Συντήρηση και Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας». 

Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 166/Γ/11.02.2014. 
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Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω 

θέσεις λήγει στις 21/04/2014. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση 

υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του 

Τμήματος το οποίο προκηρύσσει τις θέσεις: 

• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (τηλέφωνο 23850-55004, διεύθυνση: 

3ο χιλ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα, τ.κ. 531.00). 

• Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (τηλέφωνο 24610-56604, διεύθυνση: Μπακόλα 

και Σιαλβέρα, Κοζάνη, τ.κ. 501.00). 

 

 

Πρόσληψη 2 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ανακοινώνει την 

πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο 

(2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 

και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, που εδρεύει στο 

Καρπενήσι του Νοµού Ευρυτανίας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και 

αριθμό ατόμων:  

 ΠΕ Κτηνιάτρων 1 

 ΥΕ Εργατών/τριών 1 

 

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: Περιφερειακή 

Ενότητα Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη 1, Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στη 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπ’ 

όψιν κας Αλεξάνδρας Γαϊλα (τηλ. επικοινωνίας: 2237-350718) από 27.02.2014 έως 

10.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A17%CE%9B%

CE%97-%CE%996%CE%9B  

 

 

 

 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A17%CE%9B%CE%97-%CE%996%CE%9B
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A17%CE%9B%CE%97-%CE%996%CE%9B
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Πρόσληψη 2 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Για το Τμήμα 

Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής» ανακοινώνει την 

πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο 

(2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του τµήµατος 

Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας, που εδρεύει στην Λιβαδειά και συγκεκριμένα των εξής, ανά 

ειδικότητα και αριθμό ατόμων:  

 ΠΕ Κτηνιάτρων 1 

 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής 1 

 

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: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Φίλωνος 35-39, Τ.Κ. 32100-Λιβαδειά, 

απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας υπόψιν κυρίας ∆ήµητρας 

Τριανταφυλλοδήµου (τηλ. επικοινωνίας: 22613-50275) από 26.02.2014 έως 

7.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A17%CE%9B%

CE%97-%CE%9A4%CE%91  

 

 

Πρόσληψη 2 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 ΜΗΝΕΣ), συνολικά δύο (2) ατόµων για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, που 

εδρεύει στον Πύργο Ν. Ηλείας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό 

ατόμων:  

 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1 

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 

 

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 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A17%CE%9B%CE%97-%CE%9A4%CE%91
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A17%CE%9B%CE%97-%CE%9A4%CE%91
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υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 

επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Μανωλοπούλου 31, ∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 27100, Πύργος- Ηλείας, απευθύνοντάς την στη 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Τµήµα 

Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψιν κυρίας Μικέλη Πολυξένης (τηλ. επικοινωνίας: 

26213-60355) ή κυρίας Ρηγοπούλου Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 26213-60356) 

από 26.02.2014 έως 7.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9597%CE%9B6-

%CE%9B%CE%91%CE%9D  

 

 

Πρόσληψη 3 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

O Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο 

του Νοµού Λασιθίου και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:  

 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1 

 ΤΕΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1 

 

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: Περιφέρεια 

Κρήτης, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Οικονοµικού, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, 

Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα 

Προσωπικού & Μισθοδοσίας, υπ’ όψιν Μαυροµάτη Ελένης ή Μαντζουράνη 

Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2841340330 - 2841340345) από 28.02.2014 έως 

9.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A97%CE%9B%

CE%9A-8%CE%938 

 

 

 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9597%CE%9B6-%CE%9B%CE%91%CE%9D
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9597%CE%9B6-%CE%9B%CE%91%CE%9D
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A97%CE%9B%CE%9A-8%CE%938
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A97%CE%9B%CE%9A-8%CE%938
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Πρόσληψη 1 ατόμου στο ∆ήμο Κάσου 

Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου, που εδρεύει στην Κάσο με την εξής 

ειδικότητα: 

 ΔΕ Εναεριτών Ηλεκτρολόγος 1 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 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 Κάσου, 

Φρυ-Κάσου Τ.Κ. 85800 Ν. Δωδεκανήσου, υπόψιν κας Φωτεινής Φιλιππίδη (τηλ. 

επικοινωνίας: 2245041865) από 27.02.2014 έως 8.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%A9%C

E%95%CE%99-6%CE%9B%CE%94  

 

 

Σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Περάματος 

Ο Δήμος Περάματος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 

συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Περάματος, που εδρεύει 

στο Πέραμα Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Διασφάλιση υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού», και «Έλεγχος 

ασφάλειας των εγκαταστάσεων και επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο 

του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων: 

 ΠΕ ή ΤΕ Τεχνικός Ασφαλείας 1 

 ΠΕ Γιατρός Εργασίας 1 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΜΕ.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 

Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. : 18863 Πέραμα, Νομός Αττικής, απευθύνοντάς 

την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κας Στρατίνα Μαρίας, (τηλ. επικοινωνίας : 210 

4092208-210) από 27.02.2014 έως 8.03.2014. 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%95%CE%99-6%CE%9B%CE%94
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%95%CE%99-6%CE%9B%CE%94
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%A9%C

E%9E%CE%94-%CE%9B%CE%932  

 

 

Σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Παλλήνης  

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 

ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο 

Γέρακα του Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρού 

Εργασίας» συνολικής διάρκειας έως (12) δώδεκα μήνες με την εξής ειδικότητα: 

 ΠΕ Ιατρός Εργασίας 1 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΜΕ.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 

Παλλήνης, Ιθάκης 12 Γέρακας Τ.Κ. 15344, υπόψιν κας ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 

(τηλ. Επικοινωνίας 2106604627) και κας ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΪΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 

210 6604632 από 25.02.2014 έως 6.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%A9%CE%9E%

CE%9A-%CE%9E%CE%A8%CE%98  

 

 

Πρόσληψη 12 ατόμων στο ∆ήμο Στυλίδας 

O ∆ήμαρχος Στυλίδας στη Φθιώτιδα προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να 

προσληφθούν ως υδρονοµείς άρδευσης (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης), µε τους 

όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 

27/02/2014 έως την 06/03/2014 στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας, τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ηµαρχείο Στυλίδας, αρµόδια υπάλληλος Βασιλική 

Κρικζώνη). 

Το δηµοτικό συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 27/2014 απόφασή του, καθόρισε 

τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων άρδευσης ως εξής: 

Υδρονοµείς άρδευσης, δώδεκα (12) ( Ένας (1) επόπτης και ένδεκα (11) υδρονοµείς) 

• ∆ύο (2) υδρονοµείς και ο ένας (1) επόπτης προορίζονται για τα 

αρδευτικά δίκτυα ∆ηµοτικής Κοινότητας Στυλίδας & Τοπικής Κοινότητας 

Ανύδρου 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%94-%CE%9B%CE%932
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%94-%CE%9B%CE%932
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%A9%CE%9E%CE%9A-%CE%9E%CE%A8%CE%98
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%A9%CE%9E%CE%9A-%CE%9E%CE%A8%CE%98
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• Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής 

Κοινότητας Νεράιδας 

• Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής 

Κοινότητας Καραβοµύλου 

• Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής 

Κοινότητας Αχινού 

• Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής 

Κοινότητας Παλαιοκερασέας 

• Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής 

Κοινότητας Ραχών 

• Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής 

Κοινότητας Αχλαδίου 

• ∆ύο (2) υδρονοµείς προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής 

Κοινότητας Σπαρτιάς 

• Ένας (1) υδρονοµέας 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%A91%C

E%96-%CE%9506  

 

 

Πρόσληψη 6 ατόμων στο ∆ήμο Καρύστου 

Ο Δήμος Καρύστου με την υπ’ αριθμ. 18/10.2.2014 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1565/28171/21.2.2014 

Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας, αποφάσισε να προσλάβει υδρονομείς άρδευσης για τις παρακάτω Τοπικές 

Κοινότητες και για την αρδευτική περίοδο του έτους 2014 βάσει των διατάξεων του 

άρθ.58 (παρ. 5) του Ν.3966/2011 και του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 ως εξής: 

 Υδρονομέων άρδευσης 6 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, και να μην έχουν 

καταδικαστεί σε ποινή που συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για 

διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. 

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο δημοτικό 

κατάστημα από την 27ην Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και την 7ην Μαρτίου 2014 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%A91%CE%96-%CE%9506
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%A91%CE%96-%CE%9506
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Η αίτηση θα συνοδεύεται από ακριβές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής 

ταυτότητας του αιτούντα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και από υπεύθυνη 

δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνει ότι συντρέχουν τα προσόντα και οι 

προϋποθέσεις για τον διορισμό του ως υδρονομικού οργάνου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο 

γραφεία του Δήμου Καρύστου και στα τηλέφωνα 2224350015 και 2224022246. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%A9%C

E%95%CE%A6-599  

 

 

Πρόσληψη 5 ατόμων στο ∆ήμο Πωγωνίου 

Ο ∆ήμος Πωγωνίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα (ύδρευσης – άρδευσης –αποχέτευσης, καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού) των υπηρεσιών του ∆ήµου Πωγωνίου που εδρεύει στο Καλπάκι 

στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:  

 ∆Ε 24 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 

 ∆Ε 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 

 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

 

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: ∆ήµος 

Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων ΤΚ 44004, υπόψη κ. Χαρ. Μέτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 

2657360028 και 2657360117) από 27.02.2014 έως 7.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%A91%

CE%A9-%CE%A0%CE%9D%CE%99  

 

 

 

 

 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%A9%CE%95%CE%A6-599
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%A9%CE%95%CE%A6-599
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%A91%CE%A9-%CE%A0%CE%9D%CE%99
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%A91%CE%A9-%CE%A0%CE%9D%CE%99


 
9 

Σύναψη 40 συμβάσεων ανάθεσης έργου στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό 

Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)» το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο 

Αττικής, ενδιαφέρεται να απασχολήσει σαράντα (40) άτομα με συμβάσεις ανάθεσης 

έργου στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «ΕΠΣΑΔ-2014», για διάστημα 

δέκα (10) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 

καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 195η/12.2.2014. Οι θέσεις 

είναι: 

 4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς 

στόλους της Κρήτης.  

 3 Πτυχιούχοι Βιολογίας ή συναφούς τμήματος  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και ανάλυση αλιευτικών και βιολογικών δεδομένων.  

 1 Πτυχιούχος Βιολογίας κάτοχος διδακτορικού διπλώματος  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και ανάλυση αλιευτικών και βιολογικών δεδομένων στη 

Δ. Κρήτη  

 1 Πτυχιούχος Βιολογίας ή συναφούς τμήματος  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και ανάλυση αλιευτικών και βιολογικών δεδομένων από 

το ΝΑ Αιγαίο  

 2 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς 

στόλους των Κυκλάδων.  

 1 Πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, 

Μηχανικού Η/Υ ή συναφούς σχολής  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και ανάλυση υδρακουστικών δεδομένων αφθονίας, 

βιολογίας οικολογίας και κατανομής βενθοπελαγικών και μικρών πελαγικών ειδών.  

 1 Πτυχιούχο Βιολογικών Επιστημών με μεταπτυχιακό δίπλωμα  

Περιγραφή Έργου : Ανάλυση ακουστικών δεδομένων ερευνητικών πλόων  

 4 Πτυχιούχοι Βιολογίας ή συναφούς τμήματος κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών  

Περιγραφή Έργου  

Ανάλυση και επεξεργασία ιχθυολογικών δεδομένων.  

 5 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και επεξεργασία αλιευτικών δεδομένων  
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 1 Πτυχιούχο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας  

Περιγραφή Έργου : Εργαστηριακή ανάλυση βιολογικών δεδομένων  

 2 Πτυχιούχους Βιολογικών Επιστημών  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και ανάλυση αλιευτικών και βιολογικών δεδομένων  

 1 Πτυχιούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος κάτοχο μεταπτυχιακού 

διπλώματος  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και χαρτογράφηση αλιευτικών και περιβαλλοντικών 

δεδομένων  

 1 Πτυχιούχο Οικονομικής- Διοικητικής κατεύθυνσης  

Περιγραφή Έργου : Διοικητική υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος ΕΠΣΑΔ  

 1 Πτυχιούχο Γεωλογίας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  

Περιγραφή Έργου : Χαρτογράφηση και γεωγραφική απεικόνιση αλιευτικών και 

περιβαλλοντικών δεδομένων.  

 1 Πτυχιούχο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών  

Περιγραφή Έργου : Στατιστική ανάλυση αλιευτικών δεδομένων  

 1 Πτυχιούχο Φυσικών Επιστημών  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και ανάλυση αλιευτικών και περιβαλλοντικών 

δεδομένων στη Δ. Ελλάδα  

 1 Πτυχιούχο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και επεξεργασία αλιευτικών δεδομένων  

 2 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή αλιευτικών δεδομένων στη ΒΔ Ελλάδα  

 2 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή αλιευτικών δεδομένων στη Δ Ελλάδα  

 3 Πτυχιούχους Βιολογικών Επιστημών  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και ανάλυση αλιευτικών και βιολογικών δεδομένων στη 

ΒΔ Πελοπόννησο  

 1 Πτυχιούχο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας με μεταπτυχιακό δίπλωμα  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και επεξεργασία αλιευτικών δεδομένων στη Ν. 

Πελοπόννησο  

 1 Πτυχιούχο ΤΕΙ με μεταπτυχιακό δίπλωμα  

Περιγραφή Έργου : Συλλογή και επεξεργασία αλιευτικών δεδομένων στη Ν. 

Πελοπόννησο  
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Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

(πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας, επικυρωμένα) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 5 

Μαρτίου 2014 στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 

Τ.Θ. 2214, 71003 Ηράκλειο Κρήτης.  

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, το τόπο 

εργασίας κλπ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=50ca9d44e6dc2eeb9fde562c71b3

1e1a  

 

 

Πρόσληψη 13 ατόµων στο Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας 

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόµων για 

την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας, 

που εδρεύει στη ∆ράµα και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό 

ατόμων:  

 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 2 

 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 

 ∆Ε 32 Μαγείρων 5 

 ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας 5 

 

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: Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας, ∆ιοικητηρίου 11, Τ.Κ. 66100 ∆ράµα, υπόψιν κας Μάρθας 

Βασιλειάδου (τηλ. επικοινωνίας: 25210-24464) από 26.02.2014 έως 7.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%9F%CE%9B1%

CE%95-%CE%918%CE%92  

 

 

 

https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=50ca9d44e6dc2eeb9fde562c71b31e1a
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=50ca9d44e6dc2eeb9fde562c71b31e1a
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%9F%CE%9B1%CE%95-%CE%918%CE%92
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%9F%CE%9B1%CE%95-%CE%918%CE%92
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Σύναψη 8  συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & 

Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας 

ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για 

την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση 

‘Κ.Α.Π.ΠΑ.’» Δήμου Γλυφάδας, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, με αντικείμενο την 

εκτέλεση του έργου: «Παιδαγωγικές – Αθλητικές – Πολιτιστικές Δραστηριότητες» 

συνολικής διάρκειας ως αναλύεται κατωτέρω. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα 

απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων: 

 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΛΑIΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 2 

 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1 

 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 1 

 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΜΕ.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: Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση ‘Κ.Α.Π.ΠΑ.’» Δήμου Γλυφάδας, 

Καραϊσκάκη 34 & Β. Τσιτσάνη Γλυφάδα, Τ.Κ.: 16675, υπόψιν κ.κ. Γουναρίδη 

Αναστάσιου, Ελευθεριάδου Μαρίας και Αγγελόπουλου Γεωργίου (τηλ. 

επικοινωνίας:210-9602130) από 26.02.2014 έως 7.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%C

E%9B%CE%93%CE%A6-133  

 

 

Σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & 

Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας 

ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για 

την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση 

‘Κ.Α.Π.ΠΑ.’» Δήμου Γλυφάδας, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, με αντικείμενο την 

εκτέλεση του έργου: «Πολιτιστικές Δραστηριότητες» συνολικής διάρκειας ως 

αναλύεται κατωτέρω. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο 

εξής αριθμός ατόμων: 

 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 1 

 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 1 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%93%CE%A6-133
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%93%CE%A6-133
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 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: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση ‘Κ.Α.Π.ΠΑ.’» 

Δήμου Γλυφάδας, Καραϊσκάκη 34 & Β. Τσιτσάνη Γλυφάδα, Τ.Κ.: 16675, υπόψιν κ.κ. 

Γιακουμίδου Λαμπρινής, Ελευθεριάδου Μαρίας και Αγγελόπουλου Γεωργίου (τηλ. 

επικοινωνίας: 210-9602130) από 26.02.2014 έως 7.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%C

E%9B%CE%93%CE%A6-4%CE%91%CE%9F  

  

 

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου 

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας 

Δήμου Παρανεστίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του 

επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-

2013», του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» που εδρεύει στο Δήμο Παρανεστίου και 

συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:  

 ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 1 

 ΥΕ 16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

 ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 1 

 ΥΕ 16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

 

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: ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ) Τ.Κ. 66 100 ΔΡΑΜΑ, 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%93%CE%A6-4%CE%91%CE%9F
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%93%CE%A6-4%CE%91%CE%9F
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απευθύνοντάς την στον Παδικό Σταθμό Αδριανής, υπόψη κας Μπούφη Άννας (τηλ. 

επικοινωνίας: 2521082472) από 26.02.2014 έως 7.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%9F%CE%957%

CE%94-%CE%985%CE%A3  

 

 

Σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Πολιτισμού-Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου-

Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού-Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 

ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για 

την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, με 

αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Διδασκαλία πιάνου και θεωρητικών 

μαθημάτων», «Διδασκαλία μαθημάτων κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας» και 

«Διδασκαλία παραδοσιακών χορών σε παιδιά και ενήλικες» συνολικής διάρκειας έως 

δώδεκα μήνες (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά 

ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων: 

 Καθηγητής Πιάνου & Θεωρητικών Μαθημάτων 1 

 Καθηγητής Κλασικής & Ηλεκτρικής Κιθάρας 1 

 Δάσκαλος Χορού 1 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΜΕ.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: Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- 

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», Λ. Φραντζή 2 Ξυλόκαστρο Τ.Κ.: 20400, 

υπόψιν κ. Π. Κανελλάκη ή Α. Ράλλη (τηλ. επικοινωνίας: 2743360245 / 2743060255) 

από 25.02.2014 έως 6.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9F%C

E%9A1%CE%98-02%CE%A7  

 

 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%9F%CE%957%CE%94-%CE%985%CE%A3
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%9F%CE%957%CE%94-%CE%985%CE%A3
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9F%CE%9A1%CE%98-02%CE%A7
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9F%CE%9A1%CE%98-02%CE%A7
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Πρόσληψη 3 ατόµων στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 

∆ήμου Κέρκυρας 

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήμου Κέρκυρας ανακοινώνει 

την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 

τριών (03) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας 

και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας που εδρεύει στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα των εξής, 

ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:  

 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 

 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

 ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

 

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: Καλοχαιρέτου 

3, Κέρκυρα Τ.Κ. 491 00, απευθύνοντάς την στον Οργανισµό Κοινωνικής Προστασίας 

και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας υπόψη κας. Γεωργίας Πηλού (τηλ. επικοινωνίας: 

2661081873/2661022989) από 27.02.2014 έως 11.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%C

E%9A%CE%95%CE%94-%CE%9B%CE%9F%CE%9D    

 

 

Πρόσληψη 3 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νισύρου 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων 

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.), που εδρεύει στο Μανδράκι της Νισύρου Νομού 

Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:  

 ΔΕ Εισπρακτόρων 3 

 

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 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%95%CE%94-%CE%9B%CE%9F%CE%9D
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%95%CE%94-%CE%9B%CE%9F%CE%9D
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επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου, Μανδράκι Νίσυρος, Τ.Κ.85303 Δωδεκάνησα, 

υπόψιν κου Διακομιχάλη Χάρη (τηλ. επικοινωνίας: 22420-31808) από 1.03.2014 έως 

10.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%9F%C

E%95%CE%9E%CE%A7-%CE%A43%CE%98  

 

 

Πρόσληψη 16 ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Κομοτηνής 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής ανακοινώνει την 

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), 

συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής, που εδρεύει στην 

Κομοτηνή και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:  

 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3 

 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 

 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 

 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 6 

 

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: Δημοτική 

Επιχείρηση ‘Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής Μπακάλμπαση 6 Τ.Κ.69100 

Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην γραμματεία υπ όψιν κ. Οταμπάση Κων/νου (τηλ. 

επικοινωνίας: 2531025555) από 4.03.2014 έως 13.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%9B%CE%9F%C

E%A1%CE%98%CE%A3-%CE%9B4%CE%95  

 

 

 

 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%9F%CE%95%CE%9E%CE%A7-%CE%A43%CE%98
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%9F%CE%95%CE%9E%CE%A7-%CE%A43%CE%98
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%A3-%CE%9B4%CE%95
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%A3-%CE%9B4%CE%95
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Πρόσληψη 1 ατόμου στη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Πύδνας – 

Κολινδρού 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού 

ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού 

προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», για την 

στελέχωση του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) Μεθώνης, 

της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού, που εδρεύει 

στον Κολινδρό με την εξής ειδικότητα: 

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 

 

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: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ, Πλατεία Ν. Λούση 14, 

Τ.Κ.60061 Κολινδρός, Ν. Πιερίας, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Βάλη Αριστέας (τηλ. 

επικοινωνίας: 2353350302-2353350222) από 28.02.2014 έως 9.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%A91%CE%A0-

%CE%925%CE%9C  

 

 

Πρόσληψη 6 ατόμων στην ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων 

Η ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 

του παρακάτω προσωπικού Τεχνιτών υψηλής Εξειδίκευσης έξι (6) ατόμων, με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των 

αρχαιολογικών εργασιών του 2ου υποέργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ» 

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ». 

 ΔΕ Εργατοτεχνίτων και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμ. Εργάτων (Με 

ανασκαφική εμπειρία) 6 

 

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 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%A91%CE%A0-%CE%925%CE%9C
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%959%CE%A91%CE%A0-%CE%925%CE%9C


 
18 

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 υπηρεσίας στην 

διεύθυνση: Ξανθουδίδου και Χατζηδάκη ΤΚ.71202 Ηράκλειο Κρήτη Τμήμα 

Λογιστηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2810-279204-6 & 2810226092) εντός προθεσμίας 

πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο 

διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavqeia.qov.gr) και 

του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλ. από 27/02/2014 έως 06/03/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%93-

%CE%9B%CE%9E0  

 

 

Πρόσληψη 59 ατόμων στην ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και  Κλασικών 

Αρχαιοτήτων 

Η ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την 

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (7 μήνες), 

συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 

αναγκών της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει 

στην Αθήνα, (για τις ανάγκες αυτής στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Δήλου και 

στον Αρχαιολογικό Χώρο Ακρωτηρίου Θήρας) και συγκεκριμένα των εξής, ανά 

ειδικότητα και αριθμό ατόμων:  

 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες 30 

 ΥΕ Καθαριστές/στριες 3 

 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 4 

 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες 18 

 ΥΕ Καθαριστές/στριες 2 

 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 2 

 

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: ΚΑ΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 – Αθήνα 

απευθύνοντάς την στο Λογιστήριο, υπόψιν κ. Μαρίας - Αλεξάνδρας 

Χρυσανθακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-3250148) από 27.02.2014 έως 

10.03.2014. 

http://diavqeia.qov.gr/
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%93-%CE%9B%CE%9E0
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%93-%CE%9B%CE%9E0
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%92%CE%93-

%CE%9B%CE%9C%CE%A4  

 

 

Πρόσληψη 1 ατόμου στην ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων 

Η ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 

επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

για τις ανάγκες του υποέργου «Αρχαιολογία» του έργου «Οδικός Άξονας 

Θεσσαλονίκη- Κιλκίς-∆οϊράνη, τµήµα Α/Κ Μαυρονερίου-Είσοδος Κιλκίς» της 

ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ, ως εξής: 

 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 

 

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 υπηρεσίας στην 

διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, Τ.Κ 546 46, Θεσσαλονίκη, (τηλ. 

επικοινωνίας : 2310.801-402) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που 

αρχίζει από την επόµενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της 

εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (www.yppo.gr) και της 

ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλ. από 

27-2-2014 έως 6-3-2014 και κατά τις ώρες από 9.00π.µ έως 14.00 µ.µ). 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%93-

%CE%A1%CE%9D%CE%94  

 

 

Πρόσληψη 11 ατόμων στην ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων 

Η ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 

επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 

«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Ανάπλαση πεζοδροµίων των 

οδών Β.Ταβάκη και Καραολή & ∆ηµητρίου ∆ήµου Θέρµης Ν.Θεσσαλονίκης» της 

ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ, ως εξής: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%92%CE%93-%CE%9B%CE%9C%CE%A4
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%92%CE%93-%CE%9B%CE%9C%CE%A4
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%93-%CE%A1%CE%9D%CE%94
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%93-%CE%A1%CE%9D%CE%94
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 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 

 ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών 10 

 

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 υπηρεσίας στην 

διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, Τ.Κ 546 46, Θεσσαλονίκη, (τηλ. 

επικοινωνίας: 2310.801-402) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που 

αρχίζει από την επόµενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της 

εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και του στο ΥΠΠΟΑ (www.yppo.gr) και 

της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλ. 

από 27-2-2014 έως και 6-3-2014 και κατά τις ώρες από 9.00π.µ έως 13.30 µ.µ). 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%93-

3%CE%92%CE%9F  

 

 

Πρόσληψη  15 ατόμων στην 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για 

την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 13ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα 

και αριθμό ατόμων: 

 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 12 

 ΥΕ Καθαριστών/στριών 3 

 

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: Αρετής Νιώτη 

& Σκορδιλών 24, Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στην 13η 

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπόψη κας Αλίκης Γαλάνη (τηλ. επικοινωνίας: 

2810 288484, 2810 288394) από 27.02.2014 έως 10.03.2014. 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%93-3%CE%92%CE%9F
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%95%CE%93-3%CE%92%CE%9F
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%92%CE%93-

2%CE%9B%CE%9E  

 

 

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Η Επιτροπή Αποκατάστασης & Ανάδειξης Μνημείων Νικόπολης του Υπουργείου 

Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του για το έργου 

«Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Α΄ 

Φάση)» ως εξής: 

 ΠΕ Αρχιτέκτονες –Μηχανικοί με εξειδίκευση στην Αποκατάσταση και Ανάδειξη 

Μνημείων 2 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να 

την υποβάλλουν με τα απαραίτητα 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 υπηρεσίας 

κατά τις ώρες 09:00 με 13:00 στη διεύθυνση: 5ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων, 

θέση «Ασύρματος», Πρέβεζα, γραφείο Γραμματείας εντός προθεσμίας δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από 26/02/2014 έως 12/03/2014. Η ανακοίνωση θα 

καταχωρηθεί στο διαδικτυακό κόμβο (Ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( 

http://www.diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και θα αναρτηθεί 

στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου 

και της Προϊστάμενης Αρχής (ΔΙΠΚΑ - Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα) τουλάχιστον 

από την προηγούμενη ημέρα έναρξης της προθεσμίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%93-

7%CE%942  

 

 

Πρόσληψη 60 ατόμων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%92%CE%93-2%CE%9B%CE%9E
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%92%CE%93-2%CE%9B%CE%9E
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%93-7%CE%942
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%93-7%CE%942
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που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό 

ατόμων: 

 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 55 

 ΥΕ Καθαριστών/στριών 4 

 ΔΕ Ψυκτικών 1 

 

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: Βασ. Σοφίας 

22, Τ.Κ. 10685, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

υπόψη κας Σ. Καρδαρά (τηλ. επικοινωνίας: 2132139561) από 26.02.2014 έως 

7.03.2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΕΩΓ-ΠΘΜ  

 

 

Πρόσληψη 8 ατόμων στη ΔΕΗ Α.Ε. 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικά (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 

αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Ν. Λασιθίου και 

συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: 

 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 5 

 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών 1 

 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων 1 

 ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών 1 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με 

κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ 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 ΔΕΗ 

Αθερινόλακκου , Τ.Κ.72059 Χανδρας Σητείας απευθύνοντάς την στη Κεντρική 

Γραμματεία υπόψιν κα. Ξεκινάκη Βικτώρια (τηλ. επικοινωνίας: 28420-63162) από 

26/02/2014 έως και 07/03/2014. 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΕΩΓ-ΠΘΜ
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-

ston-ais-atherinol21  

 

 

Πρόσληψη 60 ατόμων στη ΔΕΗ Α.Ε. 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 ΜΗΝΕΣ), συνολικά εξήντα (60) 

ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης και συγκεκριμένα των εξής, ανά 

ειδικότητα και αριθμό ατόμων: 

 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων 2 

 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών – Υποσταθμών 4 

 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες 26 

 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων 13 

 ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής 1 

 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής 

Αυτοκινούμενου Γερανού) 1 

 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες 7 

 ΔΕ Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης 1 

 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου 4 

 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Χωματουργικών Μηχανημάτων 1 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 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: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ 

απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα τηλ: 

24610-54305 και κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριο τηλ: 24610-54283 από 26/02/2014 

έως και 07/03/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-

ston-ais-ag-dimitrio   

 

 

 

 

http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-ston-ais-atherinol21
http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-ston-ais-atherinol21
http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-ston-ais-ag-dimitrio
http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-ston-ais-ag-dimitrio
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Πρόσληψη 1 ατόμου στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει 

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) 

ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΠΚΕ/Περιφερειακή 

Αποθήκη Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο με την εξής ειδικότητα: 

 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανός – Περονοφόρο 

Κλάρκ) 1 

 

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: ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Βόλου, Οδός Λαρίσης και 

Τζαβέλα, Τ.Κ. 383 34 - Βόλος, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη 

κυρίας Λαζαρίδου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 24210 - 63671) από 26/02/2014 έως 

και 07/03/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.deddie.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-

dpke-sox2  

 

 

 

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη Ειδικών Επιστημόνων και Διοικητικών 

Υπαλλήλων στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=7643 

http://www.deddie.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-dpke-sox2
http://www.deddie.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-dpke-sox2
http://www.ydmed.gov.gr/?p=7643

