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Δήμος Δεσκάτης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμος Δεσκάτης ύστερα από την υπ’ αριθ. 266/2014 απόφαση του Δ.Σ,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (01) ατόμου, προς κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών του
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης (Δ/νση: Ανδρομάνας 2 , τηλ:
2462351123) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Δούφα ΒάΙα
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου από 26-11-2014 έως 02-12-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΩΛ4Ω9Υ-Ο7Κ/document

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Η Διευθύντρια/Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει Δύο (2) θέσεις σπουδαστών με γνώσεις
Η/Υ, προερχομένων από τα Τμήματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής κατά
προτεραιότητα και κατόπιν από τα τμήματα των Σχολών του Ιδρύματος
(εξαιρούνται οι σπουδαστές που προέρχονται από κατάταξη), προκειμένου να
απασχοληθούν στα εργαστήρια της Σ.Ε.Υ.Π., μέχρι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως και
για το χρονικό διάστημα: από την ημέρα πρόσληψης μέχρι τις 31-12-2015.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι σπουδαστές που
επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, να υποβάλουν από 21-11-2014 έως και 15-12-2014,
ώρες 11.00 – 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία της Σ.Ε.Υ.Π. τα παρακάτω:
1. Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής (διανέμεται στη Γραμματεία)
2. Γενική επίδοση στα μαθήματα (αναλυτική βαθμολογία) από το Τμήμα του.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2014 (εισόδημα 2013)
(οικογενειακό ή ατομικό )
4. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (αν υπάρχει).
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Καλούνται οι Σχολές και τα Τμήματα να αναρτήσουν στους πίνακες ανακοινώσεών
τους την εν λόγω προκήρυξη, προκειμένου να λάβουν γνώση οι σπουδαστές τους.
Κοινοποίηση: -Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
-Σχολές Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
- Τμήματα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
- Εσωτερική διανομή : - Σ.Ε.Υ.Π.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΧΠΚΟΞΑ0-Ε50/document

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας: Κάλυψη θέσης
Μεταπτυχιακού Υπότροφου
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Φυτών,
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας), στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου «Αλληλεπίδραση RNA Σίγησης και Ιoειδών (Viroid miR), που εντάσσεται στην
κατηγορία πράξης «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΡΙΣΤΕΙΑ IΙ»,
απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους αποφοίτους με κατάλληλη τεχνογνωσία
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη κάλυψη θέσης Μεταπτυχιακού
Υπότροφου για την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος.
Αντικείμενο εργασιών: Το έργο αποσκοπεί την κατανόηση της επίδραση των
μονοπατιών της RΝΑ σίγησης στην μολυσματικότητα του ιοειδούς.
Υποβολή και προθεσμία Προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται
να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 9/12/2014.
Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων
3. Δυο συστατικές επιστολές
Πληροφορίες

Για την αποστολή αιτήσεων

Κρίτων Καλαντίδης

Ηλεκτρονικά: kriton@imbb.forth.gr
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Τηλ.: 2810 ‐ 394435
E‐mail: kriton@imbb.forth.gr
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΟΒΑ469ΗΚΥ-ΛΘΔ/document

Δήμος Καρύστου: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμαρχος Καρύστου Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου Χειριστού
Μηχανημάτων Έργων – με σύμβαση εργασίας δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΔΕ28 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων 1
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι
και την 4η Δεκεμβίου 2014 στα γραφεία του Δήμου Καρύστου.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΘΘΞΩΕΦ-ΧΥΛ/document

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1
καθηγητή
ΦΕΚ 1356/Γ’/9 Οκτωβρίου2014
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Συγκριτικό Δίκαιο».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Νομικής, της Νομικής Σχολής, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της
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δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Τ4Θ46Ψ8ΧΒ-ΑΟΞ/document

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1
καθηγητή
ΦΕΚ 1356/Γ’/9 Οκτωβρίου2014
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι vα υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Νομικής, της Νομικής Σχολής, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της
δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64Γ546Ψ8ΧΒ-1ΗΡ/document

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(ΙΙΒΕΑΑ): Σύμβαση Έργου Ιδιωτικού Δικαίου
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Προκηρύσσει
την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, που
θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου:
Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μοριακός Βιολόγος ή Νευροβιολόγος με Σύμβαση Έργου
6
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Αντικείμενο Εργασίας: Kατανόηση του ρόλου του ΝR5A2 στα νευρικά βλαστικά
κύτταρα και στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται
να καταθέσουν αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 9.30-16.30) ή να αποστείλουν
ταχυδρομικά μέχρι και τις 09/12/2014, τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε
φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ…../….-…2014)», στη διεύθυνση:
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων
Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω4ΖΜ4694Φ7-ΕΘ6/document

Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Σύναψη
Σύμβασης Έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει θα συνάψει
σύμβαση έργου με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, συνολικού
αριθμού δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο «Υπηρεσία
Προστιθέμενης Αξίας για τη Βιβλιοθήκη» της Πράξης "Ψηφιακές Υπηρεσίες της
Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών" με (MIS 304281),
Θέση 1η : Μηχανικός Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητα Π.Ε. ή Τ.Ε. για τη
διαχείριση και τον πιλοτικό έλεγχο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Βιβλιοθήκης (ILSaS).
Θέση 2η : Βιβλιοθηκονόμο Π.Ε. ή Τ.Ε. για την οργανωτική και τεχνική υποστήριξη
του Εμπλουτισμού του Ιδρυματικού Αποθετηρίου της Β/Θ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα
πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή
Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες
(Κτίριο Διοίκησης), μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσης δηλαδή έως Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14.00 τα
παρακάτω :
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(α) Αίτηση, στην οποία θα σημειώνεται η θέση για την οποία ενδιαφέρονται.
(β) Υπεύθυνη δήλωση ότι εφ’ όσον επιλεγούν θα είναι σε θέση σε όλη τη διάρκεια
της σύμβασης να εκτελούν το έργο ή μέρος τουλάχιστον του έργου στην έδρα του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Επιστημονικώς
Υπευθύνου του έργου.
(γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε τρία (3) αντίτυπα, όπου θα αναγράφονται οι
σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία καθώς και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την
υποψηφιότητά τους.
(δ) Επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι της αλλοδαπής
απαιτείται και αντίστοιχη ισοτιμία) και παραστατικών επαγγελματικής εμπειρίας.
(ε) Κάθε άλλο πρόσθετο παραστατικό, που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία, που
αναφέρονται στο βιογραφικό και που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση
σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα των
υποψηφίων.
(ζ) Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από στο τηλέφωνο: 2321049198
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΑΧΦ469143-ΛΣ0/document

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): Συνεργασία με 1 υποψήφιο
διδάκτορα
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Έξυπνες Πολύ-λειτουργικές
Πολυμερικές Επιφάνειες (SMART_SURF)» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –
ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 20072013), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν υποψήφιο διδάκτορα.
Αντικείμενο: Το αντικείμενο της θέσης αφορά την ανάπτυξη, μελέτη ιδιοτήτων και
βελτιστοποίηση λειτουργικών και αποκρίσιμων επιφανειών με χαρακτηριστική
8
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μακρο-/μικρο-/νανο-δόμηση και μετά την τροποποίησή τους με ενεργά αποκρίσιμα
πρότυπα πολυμερή.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2014 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση hr@iesl.forth.gr , με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του
προγράμματος, Καθηγητή Σπύρο Χ. Αναστασιάδη (spiros@iesl.forth.gr ).
Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας)
στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της προκήρυξης
-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
-Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας,
θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
Επικοινωνία: Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής
της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία
(hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391301. Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το
αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/
Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό
υπεύθυνο, Καθ. Σπύρο Χ. Αναστασιάδη (spiros@iesl.forth.gr ), τηλ. 2810-391466,
391304.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΛ4469ΗΚΥ-8Ι8/document

Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας:
Πρόσληψη 2 συνεργατών
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει θα προσλάβει
δυο συνεργάτες, με αντικείμενο απασχόλησης α) την παροχή υπηρεσιών
διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης και β) την τεχνική υποστήριξη
(εργαστηριακά μαθήματα) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ)
στην Εφοδιαστική, του Τμήματος Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού.
1.Επιστήμονας Διοικητικής, Οικονομικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης για την
παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος.
9

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Αριθ. Τεύχους: 213

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2.Μια θέση για την Τεχνική Υποστήριξη του έργου
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα
πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή
Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες
(Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσης δηλαδή έως 09-12-2014 τα παρακάτω :
(α) Αίτηση, στην οποία θα σημειώνεται η θέση για την οποία ενδιαφέρονται.
(β) Υπεύθυνη δήλωση ότι εφ’ όσον επιλεγούν θα είναι σε θέση σε όλη τη διάρκεια
της σύμβασης να εκτελούν το έργο στην έδρα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του
Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου.
(γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναγράφονται οι σπουδές, η
επαγγελματική εμπειρία καθώς και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την
υποψηφιότητά τους.
(δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι της αλλοδαπής
απαιτείται και αντίστοιχη ισοτιμία) και αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας. Ο
υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα πρωτότυπα για έλεγχο,
εφόσον του ζητηθεί.
(ε) Κάθε άλλο πρόσθετο παραστατικό, που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία, που
αναφέρονται στο βιογραφικό και που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση
σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα των
υποψηφίων.
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από στο τηλέφωνο: 2321049239.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Η5Μ469143-ΤΤΞ/document

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη 79 ατόμων (Προκήρυξη 4Κ/2014)
Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων
στην Προκήρυξη 4Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/6-11-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού
προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά
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Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας (Γ.Ε.Σ. - 424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (επιλογή:
Online Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα Ε').
Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
λήγει με την πάροδο της 9ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Τρίτης.
Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της
υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων,
με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 15η
Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2014
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ),
θέσεις της οποίας διεκδικούν.
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή
(δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες
ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης
και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να
απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά:
Τις εργάσιμες ημέρες:
• Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 (Τηλ. 2131319124, 131, 141, 137 και 132)
Τις αργίες:
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• Κατά τις ώρες 12:00 μέχρι 18:00 (Τηλ. 2131319124, 131, 141, 137 και 132)

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Πρόσληψη 49 ατόμων
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας
του νομού Αττικής
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 10
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗJCB)(Ομάδας Β΄
τάξης Δ΄) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 14
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8
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 Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Πλατεία Δημοσθ.
Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1, Τ.Κ.19003- Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα
Προσωπικού υπόψη κας Σωτηρίου Βασιλικής ή κας Πέπελη Βασιλικής (τηλ.
επικοινωνίας: 22990-20118 ή 22990-20184).
Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Από 1/12/2014 έως και 10/12/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖΧΤΩΛΝ-ΓΩΛ/document
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Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας –Πολιτισμού και
Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης έως και τις 31-7-2015, του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλιατών που εδρεύει στους
Φιλιάτες του Νομού Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και
ειδικότητα ως εξής:
1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
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: Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ.46300, Φιλιάτες, απευθύνοντάς
την στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας - Πολιτισμού και
Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.)» υπόψιν κ. Νικολάου Μόσχου
(τηλ. επικοινωνίας: 2664-3-60117 & 2664-3-60122).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25/11/2014 έως και 4/12/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣΕΓΟΚΨΤ-7ΦΣ/document

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική
απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 240/11.11.2014)
σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, ενδιαφέρεται
να προβεί στην επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών στη Μυτιλήνη ως
ακολούθως:
2ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμοι
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Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προτάσεις συμμετοχής στην εξής διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ. Για την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου για την θέση ……. στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 304262 (αριθμός πρωτοκόλλου
ΕΛΕ_2014_9490/24.11.2014) Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 81100,
Μυτιλήνη, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ, Γραφείο ΙΣ 2.18, Τηλ. :
22510-36700. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στον υπάλληλο κο Κακούρη Βασίλειο (τηλ. 22510-36763, fax 2251036069, email: bkak@geo.aegean.gr). Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(http://www.ru.aegean.gr/ ) και στον τοπικό τύπο της Μυτιλήνης.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 05-12-2014 (ώρα 15.00μ.μ.)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΒ1Π469Β7Λ-7ΣΥ/document

Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου
Μονεμβασιάς: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Μονεμβασιάς» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης έως και τις 31-8-2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου
Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.)», που εδρεύει στη Νεάπολη Μονεμβασίας, και
συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΤΕ Εργοθεραπευτής/τρια
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: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου
14
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Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ.23053 Νεάπολη Λακωνίας, υπόψη κου
Θ.Κωστάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27343-60115).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28/11/2014 έως και 8/12/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Β3ΞΟΚ6Α-ΨΑ8/document

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου
Τυρνάβου: Πρόσληψη 2 ατόμων
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Τυρνάβου, του Νομού
Λάρισας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου που εδρεύει στον Τύρναβο, και συγκεκριμένα,
ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
1ΔΕ Βοηθός Υδραυλικού
Yποβολή 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 Τυρνάβου, Στ.
Καράσσου 3, Τ.Κ.: 40100, Τύρναβος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Τεχνικής
Υπηρεσίας, υπόψιν κας Ελένης Ματράκη (τηλ.επικοινωνίας:2492350111).
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: από 26-11-2014 έως και 05-12-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ξ0ΑΟΛ99-7ΞΑ/document

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος
Φλέμινγκ»: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», που εδρεύει
στη Βάρη του Ν. Αττικής, προκηρύσσει μία (1) θέση μεταδιδακτορικού
15
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βιοχημικού/βιολόγου, στα πλαίσια του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με
ακρωνύμιο « PLANEURODRUG », κωδικό 11ΣΥΝ_1_124 και τίτλο “Αναστολείς
Φωσφολιπασών A2: Ανάπτυξη αλυσίδας φαρμακευτικής ανακάλυψης για την
αντιμετώπιση φλεγμονωδών νευρολογικών διαταραχών”. Το έργο υλοποιείται στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.
Η θέση είναι διάρκειας 7 μηνών, με έμφαση στον χαρακτηρισμό ενζύμων σε ιστούς
ζώων και στην ανάλυση λιπιδίων.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό
της σχετικής θέσης όπως περιγράφονται παραπάνω και να σταλούν και
πρωτοκολληθούν στη διεύθυνση: Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλέμιγκ” ,Φλέμιγκ 34,Τ.Κ. 166 72,
Βάρη. Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Β. Αϊδίνης (aidinis@fleming.gr).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και τις 05-12-2014 (ώρα 17.00μ.μ.).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΦΦΣ469ΗΚΚ-Ο1Χ/document

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, που
εδρεύει στην Αθήνα, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 282/2910-2014 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος
με τίτλο «Υποστηρικτικές δράσεις του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2014-2015» το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους
πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρία (3) άτομα με σύμβαση μίσθωσης
έργου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους
με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο
λειτουργεί από 10:00π.μ. έως 12:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή - Ελ.
Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71 Καλλιθέα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ι. Καραθάνου, από 10:00π.μ. έως 12:00 μ.μ.από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα και στο τηλ. 210
9549265. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον
ημερήσιο τύπο και στους ιστοχώρους της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ( galaxy.hua.gr/~elke).
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και τις 03-12-2014 (ώρα 12.00μ.μ.).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΥΔ74691ΒΣ-ΡΡΒ/document

Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Λ.Π.Κ.):
Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ),που εδρεύει στο Νομό
Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3955 και
τίτλο «Τροποποιημένοι Μέταλλο-Οργανικοί Σκελετοί με Όξινες Ομάδες: Προηγμένα
Υλικά με Υψηλή Άνυδρη Πρωτονική Αγωγιμότητα και Βελτιωμένες Προσροφητικές
Ιδιότητες Αερίων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο
πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, πεντάμηνης διάρκειας με παράταση της
χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου της, εφόσον τεκμηριώνεται βάσει έκτακτων αναγκών που προέκυψαν
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Αντικείμενο έργου: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων τροποποιημένων οργανικών
υποκαταστατών και χρήση τους στην ανάπτυξη νέων πορωδών πολυμερών
συναρμογής.
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα)
μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση thomakis@uoc.gr .Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και
τους όρους της πρόσκλησης: Αν. Καθ. Παντελής Τρικαλίτης, Tηλέφωνο: 2810
545052, ail:ptrikal@chemistry.uoc.gr
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:
Παραθέτουμε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.:
http://www.uoc ,
http://www.elke.uoc ,
http://www.dasta.uoc.gr/career/
http://ec.europa.eu/euraxess/
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και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του
ΕΛΠΚ: http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-12-2014 (ώρα 14.00 μ.μ.)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΛ7469Β7Γ-22Α/document

Δήμος Ξάνθης: Πρόσληψη 11 ατόμων
Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών, οκτάμηνης διάρκειας, του Τμήματος Καθαριότητας της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη και
συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
2ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Μηχανικό Σάρωθρο)
8ΥΕ Εργάτες/τριες
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: Ορφέως και Αντίκα, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, απευθύνοντάς την
στο Δήμο Ξάνθης, Τμήμα Διοίκησης, Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού
υπόψιν κας Καλλιόπης Τζανόγλου (τηλ. επικοινωνίας: 2541-0-28398).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-11-2014 έως και 05-12-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Θ5ΛΩΚ8-ΧΨΞ/document
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Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) - Τ.Ε.Ι.
Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, που εδρεύει στο Νομό
Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 657/14-11-2014 Πράξη της Επιτροπής
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
«Penelope -Πλασμονικά νανοσωματίδια για αποδοτικές, σταθερές και φθηνές
οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)
και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ανακοινώνει ότι
προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για
την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, για συνολικό διάστημα
έως 31-07-2015 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 7.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, εισφορών κλπ.) για
την 1η Θέση και έως 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων,
κρατήσεων, εισφορών κλπ.) για την 2η Θέση.
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
υποβάλουν την πρόταση τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί
να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την
προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση
γνώμης για την καταλληλότητά τους. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών
δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία του Ειδικού
Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30.
Αποστολή φακέλων των υποψηφίων μπορεί να γίνεται και ταχυδρομικά στην
κάτωθι διεύθυνση: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939,Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο
Κρήτης.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα πέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα
του ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr ) και στην αντίστοιχη του ΕΛΚΕ
(www.elke.teicrete.gr ). Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Εμμανουήλ
Κυμάκης,Τηλ. 28210 379895,email: kymakis@staff.teicrete.gr
Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων
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υπηρεσιών στην κα Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 2810 379161, email:
kleoniki21@staff.teicrete.gr .
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 09-12-2014 (ώρα 13.00μ.μ.).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΨΛΛ4691Ο3-066/document

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) - Τ.Ε.Ι.
Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 655/29-10-2014
Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης
της πράξης «Εθνική Ερευνητική Υποδομή για το HiPER» - ΟΠΣ 376841
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – Άξονας
Προτεραιότητας: Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη – Κατηγορία Πράξεων: LIFEWATCH-HIPER-ELI –
Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006) που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς Πόρους ,ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση
μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, (με δυνατότητα ανανέωσης) για την παροχή
υπηρεσιών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, για συνολικό διάστημα έως 31-122015 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 45.500,00 €
(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, εισφορών κλπ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1: Σχεδιασμός και ανάπτυξη
οπτικών διατάξεων με χρήση υπερβραχέων (ps ή/και fs) παλμών laser, και
διαγνωστικών διατάξεων για τις ανάγκες της υποδομής.
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
υποβάλουν την πρόταση τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί
να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την
προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση
γνώμης για την καταλληλότητά τους. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών
δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία του Ειδικού
Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30.
Αποστολή φακέλων των υποψηφίων μπορεί να γίνεται και ταχυδρομικά στην
κάτωθι διεύθυνση:
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Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939,Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο Κρήτης. Η παρούσα
πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα πέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ
Κρήτης (www.teicrete.gr ) και στην αντίστοιχη του ΕΛΚΕ (www.elke.teicrete.gr ).
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ταταράκης, τηλ. 28210 23036,
e-mail: m.tatarakis@chania.teicrete.gr
Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων
υπηρεσιών στην κα Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 2810 379161, email:
kleoniki21@staff.teicrete.gr .
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 10-12-2014 (ώρα 13.00μ.μ.).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/B8T94691O3-6BΠ/document

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 1 ατόμου
Η Δ/νση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του
έργου «Συντήρηση – Στερέωση Μνημείων Δήλου στη Συνοικία του Θεάτρου,
Διαμόρφωση Πορείας επίσκεψης» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την
ημερομηνία πρόσληψής του και με δυνατότητα παράτασης, ανάλογα με την πορεία
των εργασιών του έργου, τις διαθέσιμες πιστώσεις του και εφόσον έχει
εξασφαλισθεί η σχετική Π.Υ.Σ. για την εν λόγω παράταση και συγκεκριμένα ανά
υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης
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 περιέλθει στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο
Γραφείο στήριξης του έργου στην διεύθυνση: Επαμεινώνδα 10, Αθήνα 105 55,
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υπόψη κ.κ. Μ. Μακρή, Ασ. Γιαννιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 3314201, 210
3250148), από 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.
Η ανακοίνωση αυτή θα έχει καταχωρηθεί στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr
) και θα έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του γραφείου του έργου και
της Προϊσταμένης Αρχής (ΔΙ.Π.Κ.Α. Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα) τουλάχιστον από
την προηγούμενη ημέρα έναρξης της προθεσμίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-11-2014 έως και 04-12-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β8ΗΛΓ-ΗΧΓ/document

ΙΝ.Ε.Β./Ε.Κ.Ε.Τ.Α. :Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης του Νομού
Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Καλλιέργεια ρετσινολαδιάςCASTOR bean (σπόρος JONAH) στην Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα και βιομηχανική
εκμετάλλευση των παραγώγων του προς παραγωγή βιοκαυσίμων [JONA-FUEL]», με
κωδικό αριθμό 3176 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους,
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και
Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη» και Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» – Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Έργο «Δράση Εθνικής Εμβέλειας – Διμερής Ε&Τ Συνεργασία
Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015, Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ
Συνεργασίες», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή
πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, πεντάμηνης
διάρκειας, για μία (1) θέση συνεργάτη, ως εξής:
1Επιστημονικός Συνεργάτης - Μεταδιδακτορικός ερευνητής ειδικότητας Μοριακής
Bιολογίας-Βιοχημείας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Μοριακοί αναπτυξιακοί μηχανισμοί και η επίδραση των
ορμονών σε κυτταρικές διαδικασίες στα φυτά.
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις
προτάσεις τους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο στην εξής
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διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ),6ο χλμ.
Χαριλάου - Θέρμης ,Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310498273, ή
στο email: zhilioti@certh.gr (Δρ. Χιλιώτη Ζωή).
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 10/12/2014 (ώρα 14.00μ.μ.).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟΞ3469ΗΡ8-ΣΙ4/document

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. <<Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής
Αγωγής Δήμου Πέλλας>>, που εδρεύει στα Γιαννιτσά Πέλλας, ανακοινώνει την
πρόσληψη δύο (2) ατόμων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις
31-8-2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του
προγράμματος και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
2ΔΕ Μάγειροι
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: Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας, Κολοκοτρώνη 18, Τ.Κ. 581 00, Γιαννιτσά
Πέλλας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. κ. Οσίας
Αβανίδου και Ιωάννας Πιτιακούδη (τηλ. επικοινωνίας 23820 22503).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-11-2014 έως και 08-12-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΜΧΟΛΘΠ-ΦΣΟ/document
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Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης ‘’Ο Άγιος Στυλιανός’’:
Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Δημοτικό Ίδρυμα <<Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης ‘’Ο Άγιος
Στυλιανός’’>>, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, ετήσιας διάρκειας, συνολικά ενός (1) ατόμου, με αντικείμενο
την εκτέλεση του έργου: <<Μεταφορά των βρεφονηπίων του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης ‘’Ο Άγιος Στυλιανός’’>> σε νοσοκομεία ή οπουδήποτε
αλλού είναι αναγκαίο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως
εξής:
1ΔΕ Οδηγός Αυτοκινήτου
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: Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης <<Ο Άγιος
Στυλιανός>>, 28ης Οκτωβρίου 99, Τ.Κ. 546 42, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού, υπόψιν κ. Μαρίνας Τσάκωνα (τηλ. επικοινωνίας:
2310 932601 και 2310 911600).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-11-2014 έως και 08-12-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΓΔ14691ΗΩ-ΚΔ7/document

Ι.Η.Δ.Λ./Ι.Τ.Ε. : Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ, του Ίδρύματος Έρευνας και
Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης,
προκηρύσσει την παρακάτω θέση ερευνητή ως εξής:
Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υπερταχεία
Δυναμική Χημικών Αντιδράσεων».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις
αιτήσεις τους είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liap@iesl.forth.gr, είτε
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών. Να
εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, στην παρακάτω διεύθυνση:
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ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, υπόψη κ. Λίας Παπαδοπούλου, Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά
Βουτών, 70013 Ηράκλειο, Κρήτη, Τηλ. 2810-391300.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-01-2015.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω18Χ469ΗΚΥ-76Ν/document

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσπάσεων
υπαλλήλων στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, για την
διοικητική υποστήριξη του ΠΕΔΥ
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 35065/04.11.2014
Πρόσκλησης του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 64ΨΤ469Η26-ΣΟΖ.

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών
Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την
προκήρυξη πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.
3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής [1] , με λήξη
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του
2015.
Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω
των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου
(European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το
οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc
στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
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Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Αριθ. Τεύχους: 213

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση
υπαλλήλων στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Απόφαση ΔΣ
9η.14.11.2014)
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ .: 2317 / 24.11.2014
Πρόσκλησης της Αρχής Διασφάλισης κ Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, ΜΕ Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω2ΔΦΙ5Ζ-ΝΓΚ .
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