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Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε: Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών». 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τηλ. 2810-394401 email: 

secretariat@biology.uoc.gr την υποψηφιότητά τους έως και τις 11/8/2014. (Αριθμός  

προκήρυξης: 3506/28-03-2014, Φ.Ε.Κ. 685/02-06-2014 τ. Γ’). 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_685_g_02-06-2014.pdf?rnd=1402489830 

 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της 

Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

αποφάσισε:Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση». 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής : Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ. 2810-393807 e-mail: 

secr@math.uoc.gr την υποψηφιότητά τους έως και τις 11/8/2014. (Αριθμός  

προκήρυξης: 3511/26-03-2014 Φ.Ε.Κ. 685/02-06-2014 τ. Γ’). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_685_g_02-06-2014.pdf?rnd=1402489830 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την 

πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με 

γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία». 

mailto:secretariat@biology.uoc.gr
http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_685_g_02-06-2014.pdf?rnd=1402489830
mailto:secr@math.uoc.gr
http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_685_g_02-06-2014.pdf?rnd=1402489830
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Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής : Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τηλ. 2810-394762, email: 

medsec@med.uoc.gr την υποψηφιότητά τους έως και τις 11/8/2014 (Αριθμός 

προκήρυξης 3069/20-03-2014 Φ.Ε.Κ. 686/02-06-2014 τ. Γ’). 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_686_02-06-2014.pdf?rnd=1402489783 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή 

προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική − Γονιδιωματική 

Σπονδυλωτών». 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής : Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος  την υποψηφιότητά τους έως και τις 

11/8/2014 (Αριθμός  προκήρυξης: 3508/20-03-2014, Φ.Ε.Κ. 686/02-06-2014 τ. Γ’). 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_686_02-06-2014.pdf?rnd=1402489783 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή 

προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία». 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής :Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος , τηλ. 2810-545131 email: 

pantelidaki@chemistry.uoc.gr  την υποψηφιότητά τους έως και τις 11/8/2014  

(Αριθμός  προκήρυξης:  3509/20-03-2014 Φ.Ε.Κ. 686/02-06-2014 τ. Γ’) 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_686_02-06-2014.pdf?rnd=1402489783 

 

mailto:medsec@med.uoc.gr
http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_686_02-06-2014.pdf?rnd=1402489783
http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_686_02-06-2014.pdf?rnd=1402489783
mailto:pantelidaki@chemistry.uoc.gr
http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_686_02-06-2014.pdf?rnd=1402489783
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Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την 

πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με 

γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Ιατρική». 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής :Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους έως και τις 

11/8/2014  (Αριθμός  προκήρυξης: 3068/20-03-2014 Φ.Ε.Κ. 686/02-06-2014 τ. Γ’) 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_686_02-06-2014.pdf?rnd=1402489783 

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη RF/RFID 

συστημάτων ελέγχου και καταγραφής προϊόντων και προσωπικού», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) 

και από εθνικούς πόρους προτίθεται να αναθέσει σε δυο (2) άτομα για διάστημα 

έως τις 28/02/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση 

παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής. 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και 

λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται καθημερινά τις 

ώρες 10.00-14.00 έως και τις 16/06/2014 στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών από 

το οποίο θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτίριο Τμήματος Φυσικής, 4 ος όροφος 

δυτική πτέρυγα, Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών, γραφείο 16, Πανεπιστημιούπολη, 

Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A5046%CE%A88%CE%A

7%CE%92-21%CE%93 

 

 

http://www.uoc.gr/files/items/2/2942/fek_686_02-06-2014.pdf?rnd=1402489783
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A5046%CE%A88%CE%A7%CE%92-21%CE%93
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A5046%CE%A88%CE%A7%CE%92-21%CE%93
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Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού 

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στο 

πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των 

λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου», το οποίο χρηματοδοτείται 

από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου 

εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για δώδεκα μήνες με δυνατότητα 

ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος. 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του 

ΕΛΚΕ στο 210-9201508 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος 

Συγγρού 136, Καλλιθέα, ΤΚ.17671, τηλ. επικοινωνίας 210 - 9201508) ή να 

αποσταλούν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά (courier) στο ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου 

Πανεπιστημίου για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ανασυγκρότηση & αναβάθμιση των 

λειτουργιών του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου», που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ 

Παντείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20/6. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%97%CE%A7469%CE%927%CE%91-

6%CE%98%CE%A4 

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Ανάθεση έργου σε 6 άτομα 

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την 

υλοποίηση του έργου «ESPONontheRoad» που υλοποιείται και χρηματοδοτείται 

από το Πρόγραμμα ESPON 2013 (TNA, Προτεραιότητα 4 )- προτίθεται να συνάψει 

σύμβαση ανάθεσης έργου για έξι (6) άτομα για την αντιμετώπιση αναγκών σχετικών 

με τo φυσικό αντικείμενο του έργου. 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 

πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και 

‘Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ. 

επικοινωνίας 210 – 9201508 Κυρία Λιάτσου ή να αποσταλούν με κούριερ στο 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και ‘Ερευνας του 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%97%CE%A7469%CE%927%CE%91-6%CE%98%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%97%CE%A7469%CE%927%CE%91-6%CE%98%CE%A4


Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014                              Αριθ. Τεύχους: 189 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

7 
 

Παντείου Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του έργου "ESPON - “ που υλοποιείται 

και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ESPON 2013 (TNA, Προτεραιότητα 4)- 

(Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα) . Προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων έως 24/6 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%A01469%CE%927%CE%91-

%CE%A9%CE%A9%CE%9E 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 2 ατόμων 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι θα 

προσλάβει ειδικούς επιστήμονες συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων στα πλαίσια 

υλοποίησης του έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ 

Σερρών», Υποέργο 7 με τίτλο «Βελτίωση επιφανειακών ιδιοτήτων κραμάτων 

τιτάνιου», ΜΙΣ 380873 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση 2007-2013», 

 

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 Τετάρτη 25-6-2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A0%CE%9E%CE%A4469143-

%CE%92%CE%93%CE%91 

 

Τ.Ε.Ι Αθήνας: Πρόσληψη Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη 

 

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση τη με αριθ. 16/4-6-2014 απόφαση της Συνέλευσής του, 

προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων 

επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), 

για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 

Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού 

Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των Τμημάτων, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω), για τις οποίες ως ελάχιστα 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%A01469%CE%927%CE%91-%CE%A9%CE%A9%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%A01469%CE%927%CE%91-%CE%A9%CE%A9%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A0%CE%9E%CE%A4469143-%CE%92%CE%93%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A0%CE%9E%CE%A4469143-%CE%92%CE%93%CE%91
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προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και 

Καθηγητή Εφαρμογών 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά 

υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://epistimonikoi-

ergastiriakoi.teiath.gr  και στη συνέχεια εκτυπώνεται μόνο η υποβληθείσα αίτηση 

και κατατίθεται μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γραμματεία του κάθε 

Τμήματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενη από την 

επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, δηλαδή, όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 12-6-2014 μέχρι και 1-7-2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%972%CE%944691%CE%9F%CE%97-

6%CE%98%CE%A8 

 

Ελληνική Αστυνομία: Πρόσληψη 250 ατόμων 

 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου με διακόσια πενήντα (250) συνολικά άτομα, για την κάλυψη των 

αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 75 

101 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 75  

102ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ- ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (για τις γλώσσες Αραβική, Φαρσί, Νταρί, Χίντι, 

Μπάγκλα ή Μπεγκάλι, Παστού, Ουρντού, και Παντζαμπί). 100 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υποβάλουν αίτηση, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ως εξής: 

Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/237-η΄ 

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Επιτελείο 

Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού 

Τμήμα: 2ο υπόψη κ. ΚΙΟΥΣΗ Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας 210 6922318) 

Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 

φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 

αίτηση των υποψηφίων. 

https://epistimonikoi-ergastiriakoi.teiath.gr/
https://epistimonikoi-ergastiriakoi.teiath.gr/
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%972%CE%944691%CE%9F%CE%97-6%CE%98%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%972%CE%944691%CE%9F%CE%97-6%CE%98%CE%A8
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 25 Ιουνίου 2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%93%CE%9C7%CE%99-

%CE%9E1%CE%A5 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας: Ανάθεση έργου σε 2 

άτομα 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων αποφασίζει την έναρξη 

διαδικασίας προκήρυξης για σύμβαση ανάθεσης έργου σε δύο επιστήμονες, για τις 

ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος ProbioDairyMeat-11ΣΥΝ_2_571 με τίτλο 

“Λειτουργικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος υψηλής ροστιθέμενης 

αξίας, ζυμούμενα ή εμπλουτισμένα με νέους προβιοτικούς μικροοργανισμούς 

απομονωμένους από παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα” 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

απευθύνονται στα τηλέφωνα της γραμματείας Τηλ.: 210 2845940 Fax: 210 2840740 

E-mail:inst.itap@nagref.gr. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 26/6/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ΑΔΑ: 6ΩΩ1ΟΞ3Μ-8ΣΤ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%A91%CE%9F%CE%9E3%CE%9

C-8%CE%A3%CE%A4 

Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 5 ατόμων 

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων 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 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», απολογιστικά και με 

αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΑ με κωδικό MIS 451755 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2 θέσεις 

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 θέση 

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής) 2 

θέσεις 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%93%CE%9C7%CE%99-%CE%9E1%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%93%CE%9C7%CE%99-%CE%9E1%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%A91%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-8%CE%A3%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%A91%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-8%CE%A3%CE%A4
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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). Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων έως 

17/6 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-

5%CE%91%CE%9B  

 

Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 11 ατόμων 

 

Η ΙΗ΄ Εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοινώνει την 

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΙΗ΄ 

Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Καβάλα. 

 

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: ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 

Ερυθρού Σταυρού 17, Τ.Κ. 65110 - Καβάλα, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία, 

υπόψιν κυρίας Κλημεντίνης Τζανέτου (τηλ. επικοινωνίας: 2510-222335). Προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων από 11 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-

%CE%97%CE%99%CE%A8 

 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-5%CE%91%CE%9B
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-5%CE%91%CE%9B
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-%CE%97%CE%99%CE%A8
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-%CE%97%CE%99%CE%A8
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Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 6 ατόμων 

 

H ΛΓ΄ εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – Άρτας 

ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης 6 ατόμων υψηλής εξειδίκευσης με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 0ικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των 

αρχαιολογικών έργων από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών. 

 

ΔΕ Εργατοτεχνίτες (με εξειδίκευση στο κτίσιμο π έτρας και σε αναστηλωτικές- 

στερεωτικές εργασίες) και ελλείψει αυτών, 

ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες ( με εξειδίκευση στο κτίσιμο  πέτρας και σε αναστηλωτικές- 

στερεωτικές εργασίες) 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι ε ιθυμούν 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 Εθνικής Αντιστάσεως 108-

110, 48 100 Πρέβεζα υπόψιν κας Ζωής Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890) 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12 Ιουνίου έως και 18 Ιουνίου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9F%CE%9E%CE%93-%CE%A509 

 

Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 9 ατόμων 

 

Η 22Η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 22ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Ναύπακτο του Νομού Αιτωλ/νίας, 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, 

είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Υπηρεσίας μας από τις 09:00 π.μ. έως 

01:00 μ.μ., είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9F%CE%9E%CE%93-%CE%A509
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εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση:22η ΕΦΟΡΕΙΑ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σουλίου 4 -Τ.Κ. 30 300 

- Ναύπακτος, απευθύνοντάς την στην κα Μαλλά Όλγα (τηλ. επικοινωνίας: 26340-

27240). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14 Ιουνίου έως και 23 Ιουνίου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%923%CE%A3%CE%9F%CE%93-

%CE%97%CE%92%CE%99 

 

Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 14 ατόμων 

 

Η ΚΖ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΚΖ΄ 

Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Κατερίνη. 

 

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: Παρμενίωνος 32 ΤΚ 60100 Κατερίνη, απευθύνοντάς την στην 

Γραμματεία της υπηρεσίας υπόψιν κυρίου Κυριακόπουλου Φ. (τηλ. επικοινωνίας: 

23510 47883). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13 Ιουνίου έως και 21 Ιουνίου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9C%CE%A1%CE%95%CE%93-

9%CE%99%CE%95 

Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 10 ατόμων 

 

Η ΚΒ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) 

ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΚΒ΄ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Ρόδο του Νομού 

Δωδεκανήσου. 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%923%CE%A3%CE%9F%CE%93-%CE%97%CE%92%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%923%CE%A3%CE%9F%CE%93-%CE%97%CE%92%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9C%CE%A1%CE%95%CE%93-9%CE%99%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9C%CE%A1%CE%95%CE%93-9%CE%99%CE%95
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Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, 

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση: ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, οδός 

Ιπποτών – Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 851 00 ΡΟΔΟΣ, υπόψη κας Αθ. Σκούτα (τηλ. 

επικοινωνίας: 22413-65249, 22413-65200). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11 

Ιουνίου έως 20 Ιουνίου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A8%CE%9B%CE%A8%CE%93-

96%CE%94 

 

Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πρόσληψη 4 ατόμων 

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

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για 

την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 13ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.), που εδρεύει στο Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου 

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: 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρετής Νιώτη & 

Σκορδιλών 24, Τ.Κ. 71 202 Ηράκλειο, υπόψη κας Αλίκης Γαλάνη (τηλ. επικοινωνίας: 

2810 288484 & 2810 288394). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 20 Ιουνίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-

9%CE%A1%CE%93 

 

ΛΣΤ΄ Εφορεία προϊστ. και κλασ. Αρχαιοτήτων: Πρόσληψη 1 ατόμου 

Η ΛΣΤ΄ Εφορεία προϊστ. και κλασ. Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 

επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα έξι (6) 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A8%CE%9B%CE%A8%CE%93-96%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A8%CE%9B%CE%A8%CE%93-96%CE%94
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-9%CE%A1%CE%93
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-9%CE%A1%CE%93
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μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω 

έργου. 

ΠΕ Αρχαιολόγος Μία (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 κατά τις ώρες 09:00 – 13:00, 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 Αγ. Αθανασίου 4, 302 00 Μεσολόγγι, (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10 Ιουνίου έως και 16 Ιουνίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-

9%CE%A7%CE%9A 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας: Πρόσληψη 1 ατόμου 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να συνεργαστεί με Φυσικό ή 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για την εκτέλεση του έργου διάρκειας 8 μηνών: «Μετρήσεις 

των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών 

κεραιών σε όλη τη χώρα». 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά 

μπορούν να υποβληθούν : Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση : info@eeae.gr 

Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Για ΕΕΑΕ, Τ.Θ. 60092, Τ.Κ.15310 Αγία Παρασκευή 

Αττικής, Μέσω Fax : 210 6506748, Πληροφορίες : 210-6506700, 210-6506738. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στην ΕΕΑΕ αίτηση και βιογραφικό 

σημείωμα, το αργότερο έως τις 25 Ιουνίου 2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/president/_ana_eeaejobs 

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς: Ανάθεση έργου σε 2 άτομα 

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με 

σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια από 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-9%CE%A7%CE%9A
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-9%CE%A7%CE%9A
mailto:info@eeae.gr
http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/president/_ana_eeaejobs
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την υπογραφή της σύμβασης έως την 6η Μαρτίου 2015, και με δυνατότητα 

ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου. 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Παρακαλούνται όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του 

έργου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένους 

τίτλους σπουδών καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που 

αναφέρονται στο βιογραφικό τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο. Τα παραπάνω 

στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή 

(θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την 23/07/2014 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στην διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6ος Όροφος Πρωτόκολλο. 

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη για το έργο «PE7 (396) – Advanced Radio 

Access Techniques for Next Generation Cellular NetwOrks: The Multi‐Site 

Coordination Paradigm (ART‐COMP)» (Β.790), για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. Β.790/06‐06‐2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50469%CE%927%CE%

A4-1%CE%99%CE%9C 

 

Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς: Συνεργασία με 1 άτομο 

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για στο πλαίσιο του υποέργου με 

τίτλο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & 

Τεχνολογίας" του έργου με τίτλο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου 

Πειραιώς", προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση έργου με ένα άτομο, με χρονική 

διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2014 και με δυνατότητα 

ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου. 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Παρακαλούνται όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του 

έργου και τα παραδοτέα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και να υποβάλλουν την πρόταση 

συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και 

τίτλους σπουδών καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που 

αναφέρονται στο βιογραφικό τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο για μία ή 

περισσότερες θέσεις. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε 

αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του 

ταχυδρομείου) μέχρι και την 23/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στην 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50469%CE%927%CE%A4-1%CE%99%CE%9C
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50469%CE%927%CE%A4-1%CE%99%CE%9C
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παρακάτω διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 6ος Όροφος Πρωτόκολλο 

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη για το έργο, «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

Πανεπιστημίου Πειραιώς», κωδ. έργου B.779, για την υπ’αριθμό 

201405781/06.06.2014.προκήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι 

θα πρέπει να απευθύνονται στον κο Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνο (τηλ. 210 

4142637, e-mail: kpapapan@unipi.gr, ώρες 09:00-15:00). 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50469%CE%927%CE%

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

Επιγραφικό Μουσείο: Πρόσληψη 2 ατόμων 

Το Επιγραφικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

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

εποχικών ή παροδικών αναγκών του Επιγραφικού Μουσείου, που εδρεύει στην 

Αθήνα του Νομού Αττικής. 

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: Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα, 

απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, υπόψη κας 

Παν. Καλλέργη (τηλ. επικοινωνίας: 210 82 17 637, 210 82 32 950). Προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων από 16 Ιουνίου έως και 25 Ιουνίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-

9%CE%A6%CE%9A 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Πρόσληψη 1 ατόμου 

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

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

εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων, 

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου. 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50469%CE%927%CE%A4-%CE%91%CE%9C%CE%97
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50469%CE%927%CE%A4-%CE%91%CE%9C%CE%97
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-9%CE%A6%CE%9A
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%93-9%CE%A6%CE%9A
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είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής Κυκλάδων, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου, Τ.Κ. 843 00, Νάξος 

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης υπόψιν κ. Λεπενιώτου (τηλ. 

επικοινωνίας: 2285361461). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12 Ιουνίου έως και 

20 Ιουνίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A507%CE%9B%CE%9E-

5%CE%A4%CE%9A 

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: Πρόσληψη 20 ατόμων 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είκοσι (20) ατόμων στις 

ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για την 

κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014. 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Υπηρεσίας 

στην ακόλουθη Δ/νση: Διοικητήριο Π.Ε Αιτωλ/νίας, απευθύνοντας στη Δ/νση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (τηλέφωνο επικοινωνίας 2631361108).   

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 20 Ιουνίου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A6767%CE%9B6-3%CE%92%CE%A1 

 

Δήμος Ιεράπετρας: Πρόσληψη 17 ατόμων 
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιεράπετρας, που εδρεύει στην 

Ιεράπετρα. 

 

14 ΥΕ Εργατών καθαριότητας 

2 ΔΕ Οδηγών (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A507%CE%9B%CE%9E-5%CE%A4%CE%9A
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A507%CE%9B%CE%9E-5%CE%A4%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A6767%CE%9B6-3%CE%92%CE%A1
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1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων ( Προωθητής γαιών) 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, 

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Ιεράπετρας, πλατεία Κανουπάκη, Τ.Κ.: 72200, 

Ιεράπετρα,, απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κας Εμμανουέλα 

Λιαπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28423-40317, 390). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

έως 22 Ιουνίου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.ierapetra.gov.gr/diakirikseis/prosopiko-proslipseis/proslipsi-17atoma-epoxiko/ 

  

Δήμος Φαιστού: Πρόσληψη 23 ατόμων 
Ο Δήμος Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη 

εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φαιστού, που εδρεύει 

στις Μοίρες, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 

διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 

1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων ΕΡΓΩΝ (Ομάδας Β” Τάξης Δ’) 

1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων ΕΡΓΩΝ (ομάδας Β” τάξης Γ’) 

4 ΔΕ Οδηγός αυτοκινήτων-απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου) 

10 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας [απορριμματοφόρα] 

7 ΥΕ οδοκαθαριστές 

 

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 

http://www.ierapetra.gov.gr/diakirikseis/prosopiko-proslipseis/proslipsi-17atoma-epoxiko/
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ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Φαιστού, 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ.:70400 Μοίρες, 

απευθύνοντάς την στο τμήμα Προσωπικού, υπόψη κου Δημητρίου Ορφανουδάκη 

(τηλ. επικοινωνίας: 28923 40235, 28923 40200). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

έως 20 Ιουνίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.dimosfestou.gr/files/items/2/2192/parartima.pdf?rnd=1402404740 

 

Δήμος Αμύνταιου: Πρόσληψη 8 ατόμων 
O Δήμος Αμυνταίου θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για τις 

ανάγκες της πυρασφάλειας του Δήμου, ως εξής: 

1. Επτά (7) ατόμων ειδικότητας ΥΕ16 Εργατών γενικών καθηκόντων 

2. Ενός ( 1 ) ατόμου ειδικότητας ΔΕ28 Χειριστών μηχανημάτων έργων 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα 

κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα ( δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να 

μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά του 

δικαιώματα ) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση , επισυνάπτοντας: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 

στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν 

εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, του 

Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με 

το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994. 

4. Για τους υποψήφιους οδηγούς οχημάτων, χειριστές τα διπλώματα που 

αναφέρονται ανωτέρω, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος καθώς και απολυτήριο 

Λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου και ελλείψει αυτού απολυτήριο Δημοτικού 

Σχολείου. 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του 

http://www.dimosfestou.gr/files/items/2/2192/parartima.pdf?rnd=1402404740
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Δήμου Αμυνταίου (Γρηγ. Νικολαϊδη 2 Αμύνταιο, υπεύθυνη Τζώρτζη Ι.), εντός πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών από Τετάρτη 11/06/2014 έως Τρίτη 17/06/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.amyntaio.gr/images/stories/ANAKOINOSI_PROSLIRSIS_IDOX_2MHN_.pd

f 

Δήμος Σερίφου: Πρόσληψη 3 ατόμων 

Ο Δήμος Σερίφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

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

εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σερίφου, 

που εδρεύει στη Σέριφο. 

1 ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων Γ΄κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  

3 ΥΕ 14 Βοηθητικό Προσωπικό (Για αποκομιδή απορριμμάτων & καθαριότητα 

κοινοχρήστων χώρων) 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, 

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη 

διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ, Τ.Κ. 84005 ΣΕΡΙΦΟΣ, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 

απευθύνοντάς την υπόψη κας Λυμβαίου (τηλ. επικοινωνίας: 22810 51210- 52311 ). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 20 Ιουνίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A5%CE%97%CE%A91%C

E%97-%CE%95%CE%A5%CE%94 

 

Δήμος Κύνθου: Πρόσληψη 2 ατόμων 

Ο Δήμος Κύθνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 

παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κύθνου, που εδρεύει 

στην Κύθνο του νομού Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 

http://www.amyntaio.gr/images/stories/ANAKOINOSI_PROSLIRSIS_IDOX_2MHN_.pdf
http://www.amyntaio.gr/images/stories/ANAKOINOSI_PROSLIRSIS_IDOX_2MHN_.pdf
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A5%CE%97%CE%A91%CE%97-%CE%95%CE%A5%CE%94
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A5%CE%97%CE%A91%CE%97-%CE%95%CE%A5%CE%94
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2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, 

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κύθνου, Χώρα Κύθνου, Τ.Κ. 84006, Κύθνος, 

απευθύνοντάς την στις Διοικητικές Υπηρεσίες, υπόψη κας Ραλλούς Γρεβενίτη (τηλ. 

επικοινωνίας: 2281361104). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12 Ιουνίου έως και 

22 Ιουνίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ΑΔΑ: ΒΖΖΗΩΛ9-ΗΘΤ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%96%CE%96%CE%97%CE%A9%C

E%9B9-%CE%97%CE%98%CE%A4 

 

 

Δήμος Ηλίδας: Πρόσληψη 5 ατόμων 

Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

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

παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ήλιδας, που εδρεύει 

στην Αμαλιάδα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 

διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 

4 ΥΕ Εργατών 

1 ΔΕ ΟδηγώνΑυτοκινήτων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, 

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6, Τ.Κ.: 27200 Αμαλιάδα, απευθύνοντάς την στο 

Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας. Φωτοπούλου Μαρίας 

(τηλ. επικοινωνίας: 2622360525). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 17 

Ιουνίου. 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%96%CE%96%CE%97%CE%A9%CE%9B9-%CE%97%CE%98%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%96%CE%96%CE%97%CE%A9%CE%9B9-%CE%97%CE%98%CE%A4
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Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%A9%CE%A1%C

E%98-%CE%93%CE%9B7 

 

 

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Πρόσληψη 2 ατόμων 

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως 

υδρονομείς με θέσεις για (2) άτομα υδρονομείς. 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 10/06/2014 έως την 16/06/2014 στο Γραφείο 

του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 

του Δημαρχείου στην Κάτω Τιθορέα, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση : Κάτω 

Τιθορέα, Τ.Κ. 35.015, Τηλέφωνο 2234350-305 FAX 22340-49872. Αντίγραφο της 

πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%A9%CE%A8%C

E%9A-%CE%937%CE%96 

 

 

Δήμος Λήμνου: Πρόσληψη 13 ατόμων 

 

Ο Δήμος Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λήμνου. 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Λήμνου, Τ.Κ. 81400, Μύρινα Λήμνου, απευθύνοντάς 

την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Φωτεινής Μαρή (τηλ. επικοινωνίας: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%A9%CE%A1%CE%98-%CE%93%CE%9B7
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%A9%CE%A1%CE%98-%CE%93%CE%9B7
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%A9%CE%A8%CE%9A-%CE%937%CE%96
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%A9%CE%A8%CE%9A-%CE%937%CE%96
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2254350000 και 2254350032). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 17 Ιουνίου έως 

και 26 Ιουνίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%A9%CE%9B%C

E%98-%CE%94%CE%998 

 

 

Δήμος Αγκιστρίου: Πρόσληψη 4 ατόμων 

 

Ο Δήμος Αγκιστρίου γνωστοποιεί την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας 2 

μηνών για τους κλάδους και τις ειδικότητες 

 

ΔΕ Ναυαγωσωστών 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων  

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο του Δήμου Αγκιστρίου μέχρι 

και την 16/6/2014. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22970 91260. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A8%CE%A6%CE%A9%CE%A96%CE%A3

-%CE%A84%CE%9D 

 

Δήμος Αλοννήσου: Πρόσληψη 1 ατόμου 

 

Ο Δήμος Αλοννήσου ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη 

προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) 

μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών Πυροπροστασίας 

και συγκεκριμένα, ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας ΔΕ για την κάλυψη των 

αναγκών πυροπροστασίας του δήμου. 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και όλα τα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών, δηλαδή από 

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 έως και την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014, στο δημοτικό 

κατάστημα-γραφείο πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%A9%CE%9B%CE%98-%CE%94%CE%998
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A50%CE%A9%CE%9B%CE%98-%CE%94%CE%998
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A8%CE%A6%CE%A9%CE%A96%CE%A3-%CE%A84%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A8%CE%A6%CE%A9%CE%A96%CE%A3-%CE%A84%CE%9D
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

γραφείο προσωπικού (κ. Αναγνώστου Νικόλαο Τηλ. 24243-50202) τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A912%CE%99%CE%A9%CE%A86-

%CE%A1%CE%9D5 

 

Δήμος Ιωαννιτών Ν.Π.Δ.Δ: Πρόσληψη 10 ατόμων 

 

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού δέκα 

(10) ατόμων (έξι (6) ατόμων Υ.Ε. Βοηθητικών Εργασιών για τους Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών και τεσσάρων (4) ατόμων 

Υ.Ε. Βοηθητικών Εργασιών για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών). 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Δ/νση Αβέρωφ 6 Ιωάννινα, 3ος όροφος, ΤΚ: 

45221, τηλ: 2651001037, και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. 

Γκουγιάννος Αθανάσιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων από την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 έως και την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%924%CE%9F%CE%9A%CE%A0

%CE%95-%CE%9D%CE%97%CE%A8 

 

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 37 ατόμων 

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας  

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα επτά (37) 

ατόμων για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

& Αθλητισμού του Δήμου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 

 

ΕΞΙ (6) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα 

ΕΞΙ (6) ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ (Δημοτικής Εκπαίδευσης) 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A912%CE%99%CE%A9%CE%A86-%CE%A1%CE%9D5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A912%CE%99%CE%A9%CE%A86-%CE%A1%CE%9D5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%924%CE%9F%CE%9A%CE%A0%CE%95-%CE%9D%CE%97%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%924%CE%9F%CE%9A%CE%A0%CE%95-%CE%9D%CE%97%CE%A8
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ΕΞΙ (6) ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 

ΕΞΙ (6) ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΙ 

ΕΞΙ (6) ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ 

ΕΝΑ (1) ΨΥΧΟΛΟΓΟ 

ΔΥΟ (2)ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 

ΔΥΟ (2)ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

ΔΥΟ (2)ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αποκλειστικά ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Θεσσαλονίκης, Κλεάνθους 

57, Τ.Κ. 544 53, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντας την προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης και 

Αθλητισμού, Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης, υπόψη κας Μπεναρδή 

Παναγιώτας (τηλ. Επικοινωνίας : 2310 840 295 και 2310 841 962). 

Η παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) ημέρες 

(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με τελική ημερομηνία την Παρασκευή 13/06/2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%988%CE%A9%CE%A15-0%CE%947 

 

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 140 ατόμων 

 

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν σαράντα (140) ατόμων για το χρονικό διάστημα 

από 22-06-2014 έως 17-08-2014 για την κάλυψη εποχικών αναγκών των 

Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 

Υγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής. 

 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 

δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος, 

(πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 Γιαννέλης, 210.52.77.452 Γιαννίκου, 

210.52.77.480 Κοτελίδας, 210.52.77.482 Ρίζος & 210.52.77.484 Μούτσελος). 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 

13/06/2014 έως και 19/06/2014 . 

Επισημαίνεται ότι το Σάββατο 14/06/2014 και την Κυριακή 15/06/2014 το 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%988%CE%A9%CE%A15-0%CE%947
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πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων και από ώρα 08:00 έως 13:00 θα δέχεται 

υποβολή αιτήσεων και των δικαιολογητικών της εν λόγω ανακοίνωσης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο Δήμο 

Αθηναίων Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.cityofathens.gr/node/24670 

ΔΕΗ Χανίων: Πρόσληψη 2 ατόμων 

Η ΔΕΗ Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 

παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Χανίων που εδρεύει στην Ξυλοκαμάρα 

Νεροκούρου του Νομού Χανίων, 

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-

ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΔΕΗ Α.Ε./Κλάδος ΑΗΣ Χανίων – Τ.Θ. 234, Τ.Κ. 73100 -ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗΣ απευθύνοντάς 

την στην Γραμματεία υπόψη κ.κ. ΑΒΕΡΚΑΚΗ Ε., ΜΟΦΟΡΗ Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 

28210 24208, 28210-24248). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 19 Ιουνίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.dei.gr//Documents2/PROSLIPSIS%208%20M/AHSCHANION2014/%CE%9

1%CE%97%CE%A3%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%A3%CE%9F%CE%A712014.pdf 

 

Μετατάξεις Αποσπάσεις  

Μετάταξη Υπαλλήλων στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με Αριθ. Πρωτ. 1053/21.5.14 Ανακοίνωσης – 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Ναυτικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ), με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΒΙΦΖ469ΗΞΕ-

Ν30. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ydmed.gov.gr/?p=8446 

Μετάταξη πολιτικών υπαλλήλων στη Λέσβο 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.  16.1/2887/29.05.2014  πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων του 

http://www.cityofathens.gr/node/24670
http://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSIS%208%20M/AHSCHANION2014/%CE%91%CE%97%CE%A3%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%A3%CE%9F%CE%A712014.pdf
http://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSIS%208%20M/AHSCHANION2014/%CE%91%CE%97%CE%A3%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%A3%CE%9F%CE%A712014.pdf
http://www.ydmed.gov.gr/?p=8446
http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%96469%CE%97%CE%9E%CE%95-%CE%9D30
http://www.ydmed.gov.gr/?p=8446
http://www.ydmed.gov.gr/?p=8514
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Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):ΒΙΙ9Ι-Δ9Ξ 

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ydmed.gov.gr/?cat=78 

 

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%999%CE%99-%CE%949%CE%9E
http://www.ydmed.gov.gr/?cat=78

