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ΔΕΔΔΗΕ : Πρόσληψη 540 ατόμων 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 
11/5.9.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με 
σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, 
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.). Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο 
(Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του 
ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω 
του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην 
Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄). 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη 
διαδικασία αρχίζει στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και λήγει τη 13η 
Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα. 

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα 
απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 

ΑΣΕΠ 
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2014 

Κατηγορία Π.Ε., Τ.Ε. ή Δ.Ε. 
Τ.Θ. 14.308 

Αθήνα Τ.Κ. 115.10 

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της 
ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
λήγει με την πάροδο της 17ης Οκτωβρίου 2014, ημέρας Παρασκευής. Η 
ανακοίνωση είναι αναρτημένη στη διαδρομή:  

http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/
september/12092014_1.csp;jsessionid=c0a8642530d5729f32227ad14f2cb94
9e20b135bf778.e38Kc3mNc3aSa40LbxeSbhmKa3qPe6fznA5Pp7ftolbGmkTy 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 5 ατόμων 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 

επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για 

τις ανάγκες του ανάγκες του 1ου υποέργου «Συντήρηση επιχρισμάτων και 

γλυπτού διακόσμου Μακεδονικών Τάφων Πιερίας» του έργου «Συντήρηση, 

http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Diagonismi/me+seira+proteraiotitas/ASEP/3K_2014.csp
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/fek/etos2014/3k2014.csp
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/fek/etos2014/3k2014.csp
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/september/12092014_1.csp;jsessionid=c0a8642530d5729f32227ad14f2cb949e20b135bf778.e38Kc3mNc3aSa40LbxeSbhmKa3qPe6fznA5Pp7ftolbGmkTy
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/september/12092014_1.csp;jsessionid=c0a8642530d5729f32227ad14f2cb949e20b135bf778.e38Kc3mNc3aSa40LbxeSbhmKa3qPe6fznA5Pp7ftolbGmkTy
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/september/12092014_1.csp;jsessionid=c0a8642530d5729f32227ad14f2cb949e20b135bf778.e38Kc3mNc3aSa40LbxeSbhmKa3qPe6fznA5Pp7ftolbGmkTy
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τοιχογραφιών, διαμόρφωση και ανάδειξη Μακεδονικών Τάφων Πιερίας» με 

κωδικό MIS 355523 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μακεδονία-Θράκη». 

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών 

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 θέση  

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων 

Ζωγραφικής) 1 θέση  

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης λίθου 

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 θέση  

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων 

Τέχνης) 2 θέσεις  

Υποβολή και προθεσμία 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: ΔΣΑΝΜ 

(Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3215548) 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 Υπηρεσίας 

(από 17-09-2014 έως 23-09-2014). 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 

μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η μη δήλωση ή η σώρευση θέσεων 

διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις 

συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων 

και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΑΝΓ-ΝΨ9/document  

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΑΝΓ-ΝΨ9/document
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Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 7 ατόμων 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 

επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για 

τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση Διακόσμου οικίας Λοβέρδου» του 

έργου «Στερέωση – Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης κτιριακού 

συγκροτήματος διατηρητέου Μεγάρου Τσίλλερ – Λοβέρδου, Ιδιοκτησίας 

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, επί της οδού Μαυρομιχάλη 8 στην 

Αθήνα» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-

2013» με κωδικό ΟΠΣ 376607 και εκτελείται απολογιστικά και με 

αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΑ . 

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οροφογραφιών-τοιχογραφιών και 

γύψινων εσωτερικών διακοσμητικών 

ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 θέση  

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ψηφιδωτών διακοσμητικών δαπέδων, 

ορθομαρμαρώσεων, Κεραμικών διακοσμητικών και επένδυσης ενός τζακιού 

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Α) 1 θέση  

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων 

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Α) 3 θέσεις  

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων 

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Β’) 1 θέση  

Για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στα πλαίσια συντήρησης 

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 1 θέση  

Υποβολή και προθεσμία 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: ΔΣΑΝΜ 

(Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3215548) εντός 

προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη 

της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής 
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ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr ) και 

της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( 

από 17-09-2014 έως 23-09-2014). 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 

μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η μη δήλωση ή η σώρευση θέσεων 

διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις 

συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων 

και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΥΕΤΓ-ΚΞΥ/document  

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 7 ατόμων 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 

επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για 

τις ανάγκες του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής 

Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ρογκοβού, στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου, Ν. 

Ιωαννίνων» με κωδικό ΜΙS 303621 το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος». 

Για την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών 

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2 θέσεις  

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων 

Ζωγραφικής) 4 θέσεις 

Υποβολή και προθεσμία 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: ΔΣΑΝΜ 

(Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3215548) 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 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΥΕΤΓ-ΚΞΥ/document
http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
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της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας 

(από 17-09-2014 έως 23-09-2014). 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 

μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η μη δήλωση ή η σώρευση θέσεων 

διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις 

συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων 

και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/75ΣΔΓ-Ε96/document  

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 4 ατόμων 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 

επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για 

τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Συντήρηση του Ευπαλινείου Υδραγωγείου» 

του έργου «Αποκατάσταση συντήρηση και ανάδειξη του Ευπαλίνειου 

Υδραγωγείου στο Πυθαγόρειο Σάμου» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013». 

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης λίθου Ευπαλίνειου Υδραγωγείου στη 

Σάμο 

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2 θέσεις 

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Έργων Τέχνης 2 θέσεις  

Υποβολή και προθεσμία 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: ΔΣΑΝΜ (Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53) 

(τηλ. επικοινωνίας: 210 3215548) 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 Υπηρεσίας (από 17-09-2014 έως 23-09-2014). 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/75ΣΔΓ-Ε96/document
http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2ΝΕΓ-72Π/document  

 

10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 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) έργο 

«Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Μεσαιωνικών 

Σιδηροκαυσίων στα Στάγειρα Χαλκιδικής». 

ΤΕ Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών 

ευρημάτων Ένας (1) 

Υποβολή και προθεσμία 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. Υπόψη κ. Αικατερίνης Μιχαήλ, (τηλ. επικοινωνίας: 2371022060) 

(πληροφορίες δίνονται και στο Τεχνικό Γραφείο Αγ.Όρους: 2310285163), 

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη 

της καταχώρισης, στις 16.09.2014 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 (από 17.09.2014 έως 23.09.2014), από τις 

09.00πμ έως τις 14.00. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΩΤΩΓ-6Ε9/document  

ΙΒ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: 

Πρόσληψη 1 ατόμου 
Η ΙΒ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την 

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2ΝΕΓ-72Π/document
http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΩΤΩΓ-6Ε9/document
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(1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Λογιστή για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου. 

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 θέση 

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: ΙΒ΄ Εφορεία 

Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 452 

21 - Ιωάννινα απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Κυραμάριου ή κας Κάλιοση (τηλ. 

επικοινωνίας: 26510- 01051, 01053). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 

18/9/2014 έως και 29/9/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤ1ΨΓ-ΘΡ9/document  

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν ) Κύμης: Πρόσληψη 

Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, προκειμένου να καλύψει παροδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2014 - 2015 (χειμερινό και εαρινό 

εξάμηνο), επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 

ωριαία αντιμισθία. 

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: 

i. Ναυτικών Μαθημάτων 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων λήγει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της 

τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητού 

Περιεχομένου /Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 29/09/2014, ημέρα 

Δευτέρα. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή 

αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ –ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία 

Εμπορικού Ναυτικού Κύμης ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Κύμης, Ταχ. 

Κώδικας 34003. (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο 

αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤ1ΨΓ-ΘΡ9/document
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Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά). 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΚΔ7ΟΠ-ΜΜΘ/document  

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ): Πλήρωση θέσεων 

Διδακτικού Προσωπικού 
Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και Ειδικού Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) του τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της 

(ΣΣΕ). 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι έχουν τα νόμιμα 

προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν μια από τις παραπάνω θέσεις 

καλούνται να υποβάλουν απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΣΕ 

σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, ή 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, 

αποκλειστικά, μέχρι την 19 Νοεμβρίου 2014, ώρα 13.00μμ, στην παρακάτω 

διεύθυνση: 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία, 

Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:  

-Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 

(ΣΣΕ), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 έως και 13.00 ώρα, και στα 

τηλέφωνα: 210 890 4217, 210 890 4218 και 

-Στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr   

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.sse.gr/files/Prokuriksi%20%20thesewn%20DEP%20-
%20EEDIP%20-%20Ioul%202014.pdf  
 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ): Πρόσληψη 5 

ατόμων 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΚΔ7ΟΠ-ΜΜΘ/document
http://www.sse.gr/
http://www.sse.gr/files/Prokuriksi%20%20thesewn%20DEP%20-%20EEDIP%20-%20Ioul%202014.pdf
http://www.sse.gr/files/Prokuriksi%20%20thesewn%20DEP%20-%20EEDIP%20-%20Ioul%202014.pdf
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έργου «ΠΕΓΑ-Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση στην προσέγγιση των 

συνήθων προβλημάτων Υγείας με βάση την  τεκμηριωμένη Ιατρική» 

προτίθεται να αναθέσει σε πέντε (5) άτομα για διάστημα έως τις 31/12/2014 

(ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου), με σύμβαση μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου τα εξής: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

o Υλοποίηση της δια ζώσης εκπαίδευσης 

o Συγγραφή/προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των 

προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται 

στην Μονάδα Κλινικής Έρευνας και Τεκμηριωμένης Ιατρικής, Β’ Παθολογική 

Κλινική Ιπποκράτειο Γ. Ν. Θεσσαλονίκης (Υπόγειο Β΄ κτιρίου) 

Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη, έως τις 29/09/2014 και ώρα 

14.00 (Υπόψην κ.Τσάπα) και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη 

Γραμματεία της Β’ Παθολογικής Κλινικής. Για πληροφορίες σχετικά με το 

αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 

τηλεφωνικά στο 2310- 892738. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖ3Φ46Ψ8ΧΒ-ΜΘΒ/document  

 

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): 

Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης 

του έργου με ΚΑ 3637 και τίτλο «Rational Design of Mesoporous Polynuclear 

Transition-Metal Organic Frameworks as Green Catalysts in Organic 

Chemistry», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) ενδιαφέρεται 

να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: 

Αντικείμενο έργου: «Ανάπτυξη νέων μεσοπορωδών πολυμεταλλο-

οργανικών πλεγμάτων για καταλυτικές εφαρμογές» 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο 

φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr  μέχρι και τις 29-09-2014 

(ώρα 14:00). Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖ3Φ46Ψ8ΧΒ-ΜΘΒ/document
mailto:thomakis@uoc.gr
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προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή πρότασης από 

τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 

της παρούσης πρόσκλησης. 

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 

ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης 

Ζαφείρης, τηλ.: 2810393166, email: thomakis@uoc.gr  

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 

πρόσκλησης: κ. Γεράσιμος Αρματάς, Τηλέφωνο: 2810 545004, email: 

garmatas@materials.uoc.gr  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΥΛΨ469Β7Γ-3ΡΛ/document  

 

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): 

Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια 

υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3563 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ: «Μορφές 

δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: Σύλλογοι, 

δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες»», το οποίο 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να 

συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: 

Αντικείμενο έργου: Τεχνική υποστήριξη στη διοργάνωση διεθνούς 

συνεδρίου 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι που 

πληρούν τουλάχιστον τα αιτούμενα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν σε 

συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09/10/2014 και ώρα 

10.30 π.μ. στο γραφείο 45 της κας Αβδελά, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr  

μέχρι και την Παρασκευή 03/10/2014 (ώρα 14:00). Οι προτάσεις που θα 

παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης. 

mailto:thomakis@uoc.gr
mailto:garmatas@materials.uoc.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΥΛΨ469Β7Γ-3ΡΛ/document
mailto:calls.elke@uoc.gr
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Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 

ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, 

τηλ.: 28310 77948, fax: 28310 77951, email: kopanaki@uoc.gr Στοιχεία 

επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: 

Αβδελά Έφη, τηλ: 6976706121 , email: avdela@uoc.gr  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2ΣΙ469Β7Γ-16Π/document  

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης: Σύναψη 

Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης 

του έργου με ΚΑ 3637 και τίτλο «Rational Design of Mesoporous Polynuclear 

Transition-Metal Organic Frameworks as Green Catalysts in Organic 

Chemistry», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) ενδιαφέρεται 

να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: 

Αντικείμενο έργου: «Καταλυτικές εφαρμογές μεσοπορωδών πολυμεταλλο-

οργανικών πλεγμάτων» 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο 

φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr , μέχρι και τις 03-10-2014 

(ώρα 14:00). 

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, 

δεν θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο 

συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης 

πρόσκλησης. 

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 

ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης 

Ζαφείρης, τηλ.: 2810393166, email: thomakis@uoc.gr . 

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της 

πρόσκλησης: κ. Γεράσιμος Αρματάς, Τηλέφωνο: 2810-545004, email: 

garmatas@materials.uoc.gr . 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Κ3Η469Β7Γ-7ΡΨ/document  

mailto:kopanaki@uoc.gr
mailto:avdela@uoc.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2ΣΙ469Β7Γ-16Π/document
mailto:thomakis@uoc.gr
mailto:thomakis@uoc.gr
mailto:garmatas@materials.uoc.gr
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Κ3Η469Β7Γ-7ΡΨ/document
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Τ.Ε.Ι Ηπείρου: Πρόσληψη 2 ατόμων 
H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη 

στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του Έργου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, 

με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (δύο άτομα). 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Θα αξιολογηθούν μόνο οι 

προτάσεις υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών που θα κατατεθούν, τις 

εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα 

πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου και ώρα 

14.00 στη διεύθυνση: 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου 

Κτίριο Διοίκησης 

Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα 

Τ.Κ : 47 100 Άρτα 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΝΣΞ4691ΟΙ-Ψ0Κ/document  

T.E.I Δυτικής Ελλάδας: Προκήρυξη Εκπαιδευτικών Ειδικών 

Μαθημάτων  
Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια της κάλυψης των 

διδακτικών αναγκών του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων με έδρα την 

Πάτρα, για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2014-2015 και για 

να προσελκύσει Επιστήμονες με τα πλήρη προσόντα του νόμου, στην αρ. 

39775/15-09-2014 Απόφασή του σύμφωνα  και με το αριθμ. 26/10-09-2014 

πρακτικό  συνεδρίασης της Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 

αποφάσισε την συμπληρωματική προκήρυξη Εκπαιδευτικών Ειδικών 

Μαθημάτων όπως παρακάτω: 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ  

ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Η έντυπη αίτηση, καθώς και η αναλυτική προκήρυξη, θα παραλαμβάνονται 

από την Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδας  στη διεύθυνση www.teipat.gr . 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΝΣΞ4691ΟΙ-Ψ0Κ/document
http://www.teipat.gr/
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Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τοποθετημένα σε ειδικό 

φάκελο, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν, με την διαδικασία 

του κατεπείγοντος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από 

την τελευταία δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και και 

συγκεκριμένα από την 18-9 -2014 έως και την 24-9-2014, στην αντίστοιχη 

Γραμματεία  του  Τμήματος. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   με έδρα την ΠΑΤΡΑ  2610- 369205 

 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας: Προκήρυξη 1 θέσης γιατρού 
Το Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Γ.Ν. Λαμίας προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμ. 

Β΄ Νεφρολογίας  ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία. 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση-δήλωση και όλα 

τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού του Νοσοκομείου Λαμίας (ταχυδρομική Δ/νση: Παπασιοπούλου 

τέρμα, ΤΚ 35100, Λαμία) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

24/9/2014 μέχρι και 13/10/2014 σε δύο (2) αντίγραφα .  

Αιτήσεις –δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του νοσοκομείου με συστημένο δέμα στη 

καθορισμένη ημερομηνία. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται 

για κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού του Νοσοκομείου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 

τηλέφωνο 2231356649. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΝΡΡ4690ΒΜ-8Ο0/document  

Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 30 ατόμων 
Ο Δήμος Περαιά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πειραιά, που εδρεύει στον 

Πειραιά. 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 14 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ) 10 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΝΡΡ4690ΒΜ-8Ο0/document
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Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΝΤΥΠΟ 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 Πειραιά, 

Δραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς, απευθύνοντας την στο τμήμα 

προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, γραφείο 12, υπόψιν κας 

Χατζηνικολάου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας:2132022249-50), από 23-09-

2014 έως 02-10-2014.    

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69ΠΣΩΞΥ-Η4Ν/document    

 

Δήμος Π. Φαλήρου: Πρόσληψη 40 ατόμων 
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων 

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, και 

συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια οκτάμηνης 

σύμβασης ως εξής: 

  

33ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 

3ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

1ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

1ΔΕ Οδηγοί Γ+Ε Κατηγορίας (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 

 

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 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69ΠΣΩΞΥ-Η4Ν/document


Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014                             Αριθ. Τεύχους: 203 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

 

17 
 

διεύθυνση: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Τ.Κ. 17562 Παλαιό Φάληρο, 

απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών υπόψιν κ.κ. Κολιού Μ., Στάμπα Μ., Μπαβέλα Ι. (τηλ. 

επικοινωνίας: 213.2020.207, 213.2020.202, 213.2020.205).  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-09-2014 έως και 29-09-2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΥΣΓΩΞΕ-81Ζ/document 

Δήμος Ν. Κυνουρίας: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού 

Συνεργάτη για τον τομέα του Προγραμματισμού, της Πληροφορικής & της 

Διαφάνειας. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την 

επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα» 

της Τρίπολης. Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία του Δήμου Νότιας 

Κυνουρίας στο Λεωνίδιο, (αρμόδια υπάλληλος η κα Καμβύση Αλεξάνδρα, 

τηλέφωνο 27573 60202).  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-09-2014 έως και 23-09-2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣΠΘΩΚΝ-Κ2Δ/document 

Δήμος Σερβίων - Βελβεντού: Πρόσληψη 2 ατόμων 
Ο Δήμος Σερβίων- Βελβεντού που εδρεύει στα Σέρβια του Ν. Κοζάνης 

ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συνεργατών των παρακάτω 

ειδικοτήτων: 

- Ένας (1) Δικηγόρος. 

- Ένας (1) Μηχανικός. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΥΣΓΩΞΕ-81Ζ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣΠΘΩΚΝ-Κ2Δ/document
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Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών 

κας Μαρίας Μπηλιάτη (τηλ. 2464350110) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-09-2014 έως και 29-09-2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΔΜΦΩ11-ΟΓΦ/document 

 

Δήμος Αρχάνων-Αστερουσίων: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Ο Δήμος Αρχάνων-Αστερουσίων  που εδρεύει στα Πεζά του Ν. Ηρακλείου 

Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ειδικότητας 

Πολιτικού Μηχανικού, για την επικουρία μας σε θέματα εκπόνησης μελετών 

και επίβλεψης έργων της ειδικότητάς του (υδραυλικών ή / και οδοποιίας ή/και 

κτιριακών), καθώς και για την παροχή υπηρεσιών, μέσα στον κύκλο των 

γνώσεών του σε εξειδικευμένα θέματα που μπορεί να αναφέρονται στη 

διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή 

προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων 

απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή 

επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις 

οργανωτικές μονάδες του Δήμου και άπτονται της ειδικότητάς του και 

γενικότερα κάθε άλλη εργασία που μπορεί να του ανατεθεί από το Δήμαρχο. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με το ταχυδρομείο και θα 

απευθύνονται στο Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, Γραφείο Δημάρχου, Ταχ. 

Δ/νση: 701 00 Πεζά, τηλ: 2813401141, fax: 2810 743464. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-09-2014 έως και 29-09-2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/741ΟΩΨΜ-Θ1Ξ/document 

Δήμος Μυλοποτάμου: Πρόσληψη 2 ατόμων 
Ο Δήμος Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) 

ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Δήμου Μυλοποτάμου, που 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΔΜΦΩ11-ΟΓΦ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/741ΟΩΨΜ-Θ1Ξ/document
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εδρεύει στο Πέραμα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης μέχρι 31-8-2015 ως εξής: 

2ΥΕ Καθαριστές/στριες 

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: Δήμος Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 74052 Πέραμα, απευθύνοντάς την 

στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κυρίας Ματθαιακάκη Μαρίας (τηλ. 

επικοινωνίας: 2834340308).  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-09-2014 έως και 26-09-2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ι7ΦΩΚΞ-ΨΒΑ/document 

Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου: Πρόσληψη 4 ατόμων 
Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη, 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, που εδρεύει στη 

Ζαγορά του Νομού Μαγνησίας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, 

ειδικότητα και διάρκεια εξάμηνης σύμβασης, ως εξής: 

 

2ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

2ΥΕ Εργάτες-τριες καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 

 

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 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ι7ΦΩΚΞ-ΨΒΑ/document
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συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, Τ.Κ. 37001 Άγιος Γεώργιος, 

Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη 

κας Γάκη Σπυριδούλας, (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.115-116). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-09-2014 έως και 29-09-2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΘ2ΙΩΡΚ-ΔΜΖ/document 

Δήμος Στυλίδας: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Ο Δήμος Στυλίδας του Ν. Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

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

την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού 

του Δήμου Στυλίδας που εδρεύει στη Στυλίδα, και συγκεκριμένα ανά έδρα, 

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης μέχρι και τις 31-7-2015, ως εξής: 

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 

Υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων: 

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 Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 35300 Στυλίδα, 

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας υπόψιν κ. Στεργίου Βασίλη (τηλ. επικοινωνίας: 2238350109). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-09-2014 έως και 26-09-2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β5Υ1Ω1Ζ-ΧΘΠ/document 

Δήμος Σoφάδων: Πρόσληψη 1 ατόμου 
Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Προïσταμένου για τη 

Διεύθυνση των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Σοφάδων, που εδρεύει στο Ν. Καρδίτσας. 

 Υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΘ2ΙΩΡΚ-ΔΜΖ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β5Υ1Ω1Ζ-ΧΘΠ/document
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Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται (και με 

συστημένη επιστολή) στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, 

(Ταχ. Διεύθυνση: Κιερίου 49, Σοφάδες Νομού Καρδίτσας, κ. Σωτήριος 

Σούρλας, τηλ. 2443353267). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-09-2014 έως και 30-09-2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ρ6ΡΩ1Μ-2Η0/document 

Δήμος Νάουσας: Πλήρωση 1 θέσης ειδικού συνεργάτη 
Ο Δήμος Νάουσας προσκαλεί την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη 

του Δημάρχου με εμπειρία και γνώση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και 

πρόνοιας. 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η πλήρωση της θέσης 

του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια 

του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το 

πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο και μετά από ειδική 

συνέντευξη. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον 

προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και τις 25/9/2014 στο Γραφείο 

Προσωπικού του Δήμου Νάουσας ( τηλ 2332350335 ) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β3Γ5ΩΚ0-Ω0Δ/document  

Δήμος Μαραθώνα: Πρόσληψη 1 ειδικού συνεργάτη 
 
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην 
πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο 
οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα δημοσίων σχέσεων και τύπου 
και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα κατωτέρω 
απαιτούμενα προσόντα να υποβάλλουν σχετική αίτηση 
προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ρ6ΡΩ1Μ-2Η0/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β3Γ5ΩΚ0-Ω0Δ/document
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Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η πρόσληψη του ειδικού 
συνεργάτη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και θα ολοκληρωθεί με την 
υπογραφή σχετικής σύμβασης. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα σχετικά 
δικαιολογητικά προς τον Δήμο Μαραθώνα στην διεύθυνση Λ. Μαραθώνος 
αριθμός 104 στη αρμόδια υπάλληλο Παπαϊωάννου Αρετή κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων από 20/9/2014 έως και 29/9/2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΔΛΩΛΜ-Γ6Λ/document  

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου»: Πρόσληψη 

17 ατόμων 
Το Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» ανακοινώνει 

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου», που 

εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο 

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: Δημοτικοί Παιδικοί 

Σταθμοί Π. Φαλήρου, Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων, Τ.Κ. 175 62, Παλαιό 

Φάληρο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο των Παιδικών Σταθμών υπ’ όψιν 

κυρίας Μαγούλη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9825501). Προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων από 23/9/2014 έως και 2/10/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/76ΨΘΟΛΘΜ-ΝΝΝ/document  

N.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»: Πρόσληψη 4 ατόμων 
Το N.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Βριλησσίων» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την 

υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του επιχειρησιακού προγράμματος 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΔΛΩΛΜ-Γ6Λ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/76ΨΘΟΛΘΜ-ΝΝΝ/document
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«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», που εδρεύει 

στα Βριλήσσια. 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ  1 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

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: Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», 

Εθνικής Αντιστάσεως 113, Τ.Κ. 15235, Βριλήσσια, υπόψιν κας Μπάρμπα 

Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 210 8105052). 

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και 29/9/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Θ6ΜΟΛΔ0-8ΒΨ/document  

Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου ( 

Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.): Πρόσληψη 10 ατόμων 
Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου ( 

Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης. 

ΠΕ Ψυχολόγων 1 

ΤΕ Κοινωνικών 2 

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 1 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1 

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2 

ΔΕ Μαγείρων 1 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Θ6ΜΟΛΔ0-8ΒΨ/document
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ΥΕ Εργατών 2 

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: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ .Α.Ν.), Κ. Κοζύρη 18, Τ.Κ.: 72100 

Άγιος Νικόλαος Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη 

κας Αποστολάκη Ευτυχίας( τηλ. επικοινωνίας: 2841086090-86100, e-mail: 

okydan2011@gmail.com ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19/9/2014 

έως και 29/9/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΕΕ1ΟΚΠΦ-Κ36/document     

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου (Contract Staff) στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο 

Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) 
Σύμφωνα με το Α.Π. 5415/27-8-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής 

Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει προκηρύξει μια θέση υπαλλήλου με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου (5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης σε αορίστου 

χρόνου). (Ref. No.: eu‐LISA/14/CA/FGIV/05.1). 

Πληροφορίες για την ανωτέρω θέση και για τη σχετική διαδικασία υποβολής 

αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-

visas/agency/docs/vn_network_operations_officer_en.pdf  

 

mailto:okydan2011@gmail.com
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΕΕ1ΟΚΠΦ-Κ36/document
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/docs/vn_network_operations_officer_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/docs/vn_network_operations_officer_en.pdf
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Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι 

τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. 

http://www.ydmed.gov.gr/wp-

content/uploads/20140910_SNE_eu_LISA_call_sne_pmo_en_SEPT_2014.pd

f  

Ανακοίνωση για απόσπαση υπαλλήλων στην Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με Αριθ. Πρωτ. 3677/09.09.2014 

Πρόσκλησης για απόσπαση υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 

ΒΧ9ΛΟΞΤΒ-Ω2Η. 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο 

Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων 

Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με Αριθ. Πρωτ:2001/29.08.2014 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Ταμείο 

Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 

(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):7ΡΓΠΟΡΡΖ-068 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών 

θέσεων πολιτικών υπαλλήλων με απόσπαση στην Υπηρεσία 

Πρώτης Υποδοχής 
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των κάτωθι προσκλήσεων: 

α)Αριθ. Πρωτ. 16.1/4571/28.08.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων των Κινητών Μονάδων 

Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με απόσπαση (ΑΔΑ: 6ΑΔΗΙ-6ΔΟ) 

β) Αριθ. Πρωτ. 16.1/4573/28.08.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων του Κέντρου Πρώτης 

Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου με απόσπαση (ΑΔΑ:72Ω0Ι-0ΚΩ) 

γ) Αριθ. Πρωτ. 16.1/4576/28.08.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων του Κέντρου Πρώτης 

Υποδοχής Λέσβου με απόσπαση (ΑΔΑ: 707ΙΙ-ΖΧ0). 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ. 

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140910_SNE_eu_LISA_call_sne_pmo_en_SEPT_2014.pdf
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140910_SNE_eu_LISA_call_sne_pmo_en_SEPT_2014.pdf
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140910_SNE_eu_LISA_call_sne_pmo_en_SEPT_2014.pdf
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΧ9ΛΟΞΤΒ-Ω2Η/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΡΓΠΟΡΡΖ-068/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%91%CE%94%CE%97%CE%99-6%CE%94%CE%9F/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/72%CE%A90%CE%99-0%CE%9A%CE%A9/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/707%CE%99%CE%99-%CE%96%CE%A70/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%22%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82%22&page=0
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών 

θέσεων πολιτικών υπαλλήλων στην Υπηρεσία Πρώτης 

Υποδοχής με μετάταξη 
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των κάτωθι προσκλήσεων: 

α) Αριθ. Πρωτ. 16.1/4575/28.08.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων των Κινητών Μονάδων 

Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με μετάταξη (ΑΔΑ: 6ΘΠΩΙ-ΓΔΨ) 

β) Αριθ. Πρωτ. 16.1/4574/28.08.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων του Κέντρου Πρώτης 

Υποδοχής Λέσβου με μετάταξη (ΑΔΑ:7ΙΥΣΙ-4Ν3) 

γ) Αριθ. Πρωτ. 16.1/4572/28.08.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων του Κέντρου Πρώτης 

Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου με μετάταξη (ΑΔΑ:Ω2ΨΩΙ-ΙΑΘ) 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ. 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλων στο 

Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με Αριθ. Πρωτ. 1522/05.09.2014 

Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων στο Ναυτικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ), με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 

Ω5ΡΨ469ΗΞΕ-ΙΧΕ 

Πρόσκληση αποσπάσεων είκοσι τεσσάρων υπαλλήλων στην 

ειδική γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής 
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 40653/29.08.2014 

Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΩΟΥ80-ΔΕ3. 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%98%CE%A0%CE%A9%CE%99-%CE%93%CE%94%CE%A8/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%99%CE%A5%CE%A3%CE%99-4%CE%9D3/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A92%CE%A8%CE%A9%CE%99-%CE%99%CE%91%CE%98/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%22%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82%22&page=0
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5ΡΨ469ΗΞΕ-ΙΧΕ/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9F%CE%A580-%CE%94%CE%953/document?inline=true
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση 

υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού στην Αρχή 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Αρχή 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)(απόφαση ΔΣ 5/10-09-2014) 
 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 1971/16.09.2014 

Πρόσκλησης της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας Στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):7ΚΨ4Ι5Ζ-ΤΥΒ. 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Διευθυντή στη Διεύθυνση 

Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της Γενικής 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης, Μεταφορών και 

Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σύμφωνα με το Α.Π. 5406/26-8-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής 

Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), η Γενική Γραμματεία 

του Συμβουλίου της Ε.Ε. έχει προκηρύξει μια θέση Διευθυντή για τη 

Διεύθυνση Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της Γενικής 

Διέυθυνσης Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης, Μεταφορών και Ενέργειας. 

Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω θέση και για τη σχετική 

διαδικασία πρόσληψης μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους 

συνδέσμους:  

1. http://www.consilium.europa.eu/council/working-at-the-gsc?lang=en   

2. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.277.01.0001.01.ENG   

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι 

τις 24 Σεπτεμβρίου 2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/629ΙΧ-Δ4Ε/document   

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΚΨ4Ι5Ζ-ΤΥΒ/document?inline=true
http://www.consilium.europa.eu/council/working-at-the-gsc?lang=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.277.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.277.01.0001.01.ENG
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/629ΙΧ-Δ4Ε/document
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις 

υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) 
Ο Ε.Ο.ΑΝ. προσκαλεί τους υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους 

σχέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα να υποβάλουν σε αυτόν 

σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποψηφιότητας εντός ενός (1) 

μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας  

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υποβάλουν αίτηση στον Ε.Ο.ΑΝ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με e-

mail στη διεύθυνση: info @eoan.gr και p.seferli@eoan.gr. Το ηλεκτρονικό 

μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση 

συμμετοχής στην με αρ. πρωτ. 1438/02-09-2014 Πρόσκληση για αποσπάσεις 

υπαλλήλων στον Ε.Ο.ΑΝ.». Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα 

πρέπει να είναι επισυναπτόμενα . 

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως στο γραφείο 

πρωτοκόλλου του Οργανισμού (Πατησίων 147, 6ος όροφος, Τ.Κ. 112 51, 

Αθήνα) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στη Διεύθυνση : Ε.Ο.ΑΝ., 

Πατησίων 147, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα) 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 

02/10/14 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής επιστολής της 

αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από 

την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/76ΧΦ46Ψ8ΟΖ-ΖΝ2/document    
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