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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1)
άτομο για διάστημα έως τις 30/09/2014 με σύμβαση μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου τη Διοικητική υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), των
φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των
προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Παλαιό Κτήριο
Φιλοσοφικής, Γραφείο 308Δ, έως τις 12/06/2014 και ώρα 13.00 και θα
λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τομέα ή
Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του , οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997996.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚ46Ψ8ΧΒ-ΗΙ2

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): Συνεργασία με 1 άτομο
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELIExtreme Light Infrastructure» το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό
προγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» και
’Ελλάδα Ανταγωνιστική του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια της δράσης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταπτυχιακό
φοιτητή.
Το περιεχόμενου του έργου αφορά κατασκευή τρισδιάστατων ικριωμάτων με
την χρήση μη γραμμικής λιθογραφίας. Ενεργοποίηση των ικριωμάτων με
βιομόρια, και ηλεκτροφυσιολογία.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2014 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στην επιστημονική
υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Μαρία Φαρσάρη (mfarsari@iesl.forth.gr).
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του
Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την
ερευνητική δραστηριότητα του σχετικού εργαστηρίου ή του Ινστιτούτου, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονική υπεύθυνο του
προγράμματος Δρα Μαρία Φαρσάρη (mfarsari@iesl.forth.gr) τηλ. 2810391342.
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚ469ΗΚΥ-ΦΧΝ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): Συνεργασία με 1 άτομο
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELIExtreme Light Infrastructure» το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» και
’Ελλάδα Ανταγωνιστική ‘ του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια της δράσης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταδιδακτορικό
ερευνητή.
Ανάπτυξη σταθμών μελέτης υπερταχείας δυναμικής στη χρονοδιάρκεια fs. Θα
αναπτυχθούν και βελτιστοποιηθούν τα διαγνωστικά στοιχεία πειραματικών
τεχνικών υπερταχείας φασματοσκοπίας λέιζερ (υψηλής ισχύος κορυφής και
μικρής χρονοδιάρκειας) μελετώντας συσχετίσεις δομής - δυναμικής.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2014 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στον επιστημονικό
υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Αλέξανδρο Λάππα (lappas@iesl.forth.gr ).
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του
Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την
ερευνητική δραστηριότητα του σχετικού εργαστηρίου ή του Ινστιτούτου, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο της
συγκεκριμένης ενότητας του έργου, Δρα Δρα Αλέξανδρο Λάππα
(lappas@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391344.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚ469ΗΚΥ-ΛΤΥ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): Συνεργασία με 1 άτομο
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
‘CLEAR- Cross-Linking Enhanced Alternatives to Riboflavin’ το οποίο ανήκει
στην πράξη ‘Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014 (κωδ.
Έργου 12CHN406)’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα Περιφερειών σε Μετάβαση΄ - ΕΣΠΑ 2007-2013,
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) μεταδιδακτορικό ερευνητή Το έργο
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θα περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό της διαδικασίας cross linking κολλαγόνου
σε σχέση με της πάθηση του κερατόκωνου του κερατοειδούς,
χρησιμοποιώντας φασματομετρία μάζας MALDI και
φασματοσκοπία FTIR.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2014 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr , με κοινοποίηση στον επιστημονικό
υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Θεοφάνη Κιτσόπουλο (theo@iesl.forth.gr).
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του
Ινστιτούτου ( hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391353.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την
ερευνητική δραστηριότητα του σχετικού εργαστηρίου ή του Ινστιτούτου, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο της
συγκεκριμένης ενότητας του έργου, στον επιστημονικό υπεύθυνο του
προγράμματος Καθ. Θεοφάνη Κιτσόπουλο (theo@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810394167.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚ469ΗΚΥ-ΚΓΕ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): Συνεργασία με 1 άτομο
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
‘NANOCOM - Κοινή Πρωτοβουλία – ENIAC’ το οποίο εντάσσεται στο
επιχειρησιακό προγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ
ΙΙ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της δράσης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) μεταδιδακτορικό
ερευνητή Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ημιαγωγικών ετεροδομών από
ΙΙΙ-νιτρίδια με την μέθοδο μοριακής επίταξης δέσμης με χρήση πλάσματος για
ανάπτυξη τρανζίστορς τύπου HEMT. Δομικός και επιφανειακός
χαρακτηρισμός με τεχνικές όπως μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) και
περίθλαση ακτίνων Χ (XRD).
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2014 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στον επιστημονικό
υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Γιώργο Κωνσταντινίδη
(aek@physics.uoc.gr)
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του
Ινστιτούτου ( hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391353.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την
ερευνητική
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δραστηριότητα του σχετικού εργαστηρίου ή του Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος
Δρα Γιώργο Κωνσταντινίδη ( aek@physics.uoc.gr ) τηλ. 2810-394103
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚ469ΗΚΥ-ΒΧ8

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): Συνεργασία με 1 άτομο
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELIExtreme Light Infrastructure» το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό
προγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» και
’Ελλάδα Ανταγωνιστική ‘ του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια της δράσης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταδιδακτορικό
ερευνητή.
Ανάπτυξη σταθμών μελέτης υπερταχείας δυναμικής στη χρονοδιάρκεια fs. Θα
αναπτυχθούν και βελτιστοποιηθούν τα διαγνωστικά στοιχεία πειραματικών
τεχνικών υπερταχείας φασματοσκοπίας λέιζερ (υψηλής ισχύος κορυφής και
μικρής χρονοδιάρκειας) μελετώντας συσχετίσεις δομής - δυναμικής.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2014 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr , με κοινοποίηση στον επιστημονικό
υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Αλέξανδρο Λάππα (lappas@iesl.forth.gr).
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του
Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391353.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την
ερευνητική δραστηριότητα του σχετικού εργαστηρίου ή του Ινστιτούτου, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο Δρα
Αλέξανδρο Λάππα (lappas@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391344.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚ469ΗΚΥ-9ΥΩ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική».
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2014.
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Πληροφορίες στη γραμματεία του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Α.Π.Θ τηλ. επικοινωνίας 2310-998120.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ46Ψ8ΧΒ-ΩΩ7

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μια θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Κλινική Ψυχολογία με γνωστική – συμπεριφορική κατεύθυνση».
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2014.
Πληροφορίες στη γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής
Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ τηλ. επικοινωνίας 2310-997304.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ46Ψ8ΧΒ-ΦΤΔ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μια θέση
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική και Συγκριτική
Γραμματολογία».
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2014.
Πληροφορίες στη γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Α.Π.Θ τηλ. επικοινωνίας 2310-995241, 2310-995237, 2310991384.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ46Ψ8ΧΒ-ΞΣΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μια θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Οργανωτική Ψυχολογία».
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Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2014. Πληροφορίες
στη γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Φιλοσοφικής του
Α.Π.Θ τηλ. επικοινωνίας 2310-997304.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ46Ψ8ΧΒ-ΕΔ1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μια θέση
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία σε
συνάρτηση με την ανάρτηση της Γερμανικής και Ελληνικής γλώσσας».
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2014. Πληροφορίες
στη γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ
τηλ. επικοινωνίας 2310-995241, 2310-995237, 2310-991384.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ46Ψ8ΧΒ-9ΡΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σερρών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μια
θέση καθηγητή στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Οργάνωση και Διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και του Αθλητισμού».
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2014.
Πληροφορίες στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού Σερρών του Α.Π.Θ Αγ. Ιωάννης Σερρών τηλ. επικοινωνίας 2321067135, 2310-991050.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ46Ψ8ΧΒ-144
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Πανεπιστήμιο Κρήτης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού
Δικαίου
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης
του έργου με KA 3951 και τίτλο «Μια αρνητική ‘σχέση’ της p110δ PI3K με την
ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη PTEN: επιπτώσεις στην αναχαίτιση της αύξησης
των όγκων και της μετάστασης», 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: Αντικείμενο έργου: Διερεύνηση και ταυτοποίηση του ρόλου της p110δ
PI3Κ και της RhoA στον καρκίνο και στη μετάσταση σε μοντέλα ποντικών in
vivo.
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
thomakis@uoc.gr , κος Ζαφείρης Θωμάκης μέχρι και τις 12-06-2014 (ώρα
14:30). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των συμβάσεων
μίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. κa. Ε. Παπακωνσταντή, Τηλέφωνο:
2810394554, mail: epapak@med.uoc.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚ469Β7Γ-Χ2Λ

Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας: Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Ιδιωτικού
Δικαίου
Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας, ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1)
σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο: Τη συμμετοχή
στα πλαίσια του υποέργου 10 με τίτλο «Υβριδικός Ψηφιδωτός Αισθητήρας
Ακτίνων Χ» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
στο ΤΕΙ Χαλκίδας» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»,
άξονας προτεραιότητας 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου, (Κωδικός MIS 383779), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα, καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία της ΕΕΕ
του Στερεάς Ελλάδας έως την Τετάρτη 18/6/2014 και ώρα 14.00.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
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http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚΟΞΑ0-Ω7Ε

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου
ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β ΦΑΣΗ».
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα
πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης που βρίσκεται
στην ιστοσελίδα της επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
http://www.rc.uoi.gr/, ενότητα «Νέα-Ανακοινώσεις» «Προσκλήσεις
Ερευνητών». Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα πρέπει να
συνοδεύεται από την πρόταση του ενδιαφερομένου, βιογραφικό σημείωμα και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄
Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, το
αργότερο μέχρι 18/6/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2651007278 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ469Β7Η-0Μ8

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου
ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β ΦΑΣΗ» με αντικείμενο
«Σύμβουλος ειδικής αγωγής για ατομική και ομαδική συμβουλευτική
υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε
θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία»
.
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα
πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης που βρίσκεται
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στην ιστοσελίδα της επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
http://www.rc.uoi.gr/, ενότητα «Νέα-Ανακοινώσεις» «Προσκλήσεις
Ερευνητών». Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα πρέπει να
συνοδεύεται από την πρόταση του ενδιαφερομένου, βιογραφικό σημείωμα και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄
Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, το
αργότερο μέχρι 18/6/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2651007278 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ469Β7Η-0ΗΔ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Σύναψη σύμβασης έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ» ανακοινώνει ότι
ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύβασης έργου διάρκειας δύο (2) μηνών
με δυνατότητα ανανέωσης με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο
«Τεχνική και επιστημονική διερεύνηση της τιμολόγησης υπηρεσιών ύδρευσης
και αποχέτευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου - Αξιολόγηση επενδυτικού &
επιχειρηματικού σχεδίου»
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:Η επιλογή των
καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από συνέντευξη
και εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων. H
διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά
προσόντα θα πραγματοποιηθεί στις 17/06/2014 ημέρα Τρίτη. Η παραλαβή
της αναλυτικής πρόσκλησης όπου περιγράφονται διεξοδικά το αντικείμενο
σύμβασης και η
διαδικασία συμμετοχής και επιλογής, καθώς και η υποβολή των αιτήσεων το
αργότερο μέχρι 13/06/2014 και ώρα 14:00 θα γίνεται από τη Γραμματεία της
Ε.Ε. στην Κοζάνη (Πληροφορίες κ. Χρύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ469Β7Κ-ΔΔΛ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ): Σύμβαση
Μίσθωσης Έργου με 3 άτομα
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου «Βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των ελληνικών
ποικιλιών τομάτας με χρήση της Γονιδιωματικής», “NUTRITOM”, που
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συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικό
υπεύθυνο τον κ. Κανελλή Άγγελο, καθηγητή του τμήματος Φαρμακευτικής
Α.Π.Θ., αναθέτει σε τρία (3) άτομα για διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών (με
δυνατότητα παράτασης, έως τη λήξη του εν λόγω έργου) με σύμβαση
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου την αξιολόγηση αγρονομικών χαρακτήρων,
μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς και test καταπονήσεων των ποικιλιών
ντομάτας που παράγονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ζητούνται:
1 Άτομο Φροντιστής Καλλιέργειας / Προσωπικό Υποστήριξης / ΔΕ Τεχνικό
προσωπικό
1 Άτομο Διδάκτορας Γεωπονίας / Απλός Ερευνητής
1 Άτομο Πτυχιούχος Βιολογικών Επιστημών-Χημείας / Απλός Ερευνητής
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των
προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται
στη διεύθυνση: Άγγελος Κανελλής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη έως τις 13/06/2014 και
ώρα 14:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του
οικείου Τομέα ή Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου. Για
πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-991775 ή 997619.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ46Ψ8ΧΒ-ΛΦΚ

διεύθυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) ΑΜΘ- Ειδικός
Λογαριασμός: Πρόσληψη 2 ατόμων ως εξωτερικών συνεργατών
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ (ΕΛΚΕ)
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή
προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 2
θέσεων εξωτερικών συνεργατών.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών
στοιχείων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα), που
αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να
σταλούν με φάκελο στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αγ. Λουκάς 65404 έως και τις
13/6/2014. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση,
δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462337, 6973568531.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
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http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚΟΞΝΗ-ΣΨΗ

ΕΛΚΕ ΑΠΘ - Μον. Διασφάλισης Ποιότητας &Ανθρώπινων Πόρων:
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου «Παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού γιγαρτοκάρπων και
πυρηνοκάρπων με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους»,
προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα 6 μηνών με σύμβαση
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το εξής έργο: «Εξυγίανση
πολλαπλασιαστικού υλικού γιγαρτοκάρπων και πυρηνοκάρπων. Έλεγχος των
εκφύτων για την ύπαρξη ιών/ιοειδων και φυτοπλασμάτων με μοριακές
τεχνικές.
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των
προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται
στο
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας της Σχολής Γεωπονίας του ΑΠΘ 54124, έως τις
12/06/2014 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη
Γραμματεία του οικείου Τομέα ή Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του
έργου.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-998716, 998857
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚ46Ψ8ΧΒ-ΓΙΗ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): 1 θέση για υποψήφιο
διδάκτορα
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
‘Σχεδιασμός, παραγωγή, και φωτο-δόμηση αυτοοργανωμένων πεπτιδίων και
πρωτεϊνών που προορίζονται για εφαρμογές βιοϋλικών – PHOTOPEPMAT’
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 2007-2013),
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν υποψήφιο διδάκτορα με το αντικείμενο
του έργου να αφορά στην παραγωγή πρωτεϊνών, κατασκευή πρωτεϊνικών
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ικριωμάτων με φωτοδόμηση και χρησιμοποίηση τους ως ικριωμάτων για
προσκόλληση κυττάρων.
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 12/06/2014 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στην επιστημονική
υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr).
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του
Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353 Για πληροφορίες και
ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική
δραστηριότητα του εργαστηρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην επιστημονική υπεύθυνο Καθ. Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr)
τηλ. 2810-394095.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ469ΗΚΥ-ΥΨΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Πρόσληψη 149 ατόμων
Προκήρυξη (Αριθμός 2Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν
σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Α' Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Ενενήντα τέσσερις (94)
θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), Είκοσι οκτώ (28) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), Είκοσι επτά (27) θέσεις.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π.,
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Ιουνίου
2014 ημέρα Δευτέρα και λήγει με την πάροδο της 17ης Ιουνίου 2014, ημέρας
Τρίτης. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η
επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της
αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε
εκτυπώσιμη μορφή.
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ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2014 Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.
Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10 σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο
ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης
με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 23ης Ιουνίου
2014, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών
κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Πληροφορίες στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π (αρ. φύλλου 6/13 Μαΐου
2014).
https://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c632702/fek.file/2k2014_el_GR.pdf

Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 6 ατόμων
Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την Την πρόσληψη επιστημονικού
προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών
έργων για χρονικό διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης ως την ολοκλήρωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΡΩΝ».
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να
προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με
τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην
Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία
της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΔΣΑΝΜ (Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53)
(τηλ. επικοινωνίας: 210 3215548) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων
ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό
κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 04-06 -2014 έως 11-06- 2014.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞΓ-ΣΥΠ
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Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 8 ατόμων
Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την
κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 20ης Ε.Β.Α.. που εδρεύει
στη Ζάκυνθο, (για τις ανάγκες αυτής στο Μουσείο και στο Κάστρο Ζακύνθου)
και συγκεκριμένα του εξής αριθμού ατόμων
5 ΑΤΟΜΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
2 ΑΤΟΜΩΝ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
1 ΑΤΟΜΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Yποβολή 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: Πλ Σολωμού 3, τ.κ.
29100, Ζάκυνθος, υπόψη: κ. Καπνίση Παρασκευής (τηλ επικοινωνίας 2695042714).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 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.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 05-06-2014 έως και 16-06-2014 κατά τις
εργάσιμες ημέρες στα γραφεία της 20ης Ε.Β.Α. Πλατεία Σολωμού 3 Ζάκυνθος
από τις 11.00 έως 13.30 μμ.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞΓ-ΥΦΩ

ηλεκτρονική

διεύθυνση

Υπουργείο Πολιτισμού-5η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:
Πρόσληψη 5 ατόμων
Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την
κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών φύλαξης και καθαρισμού
Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων αρμοδιότητας 5ης Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Σπάρτη.
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: 5η Εφορεία
16
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Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης, Αγησιλάου 59, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη
Νομού Λακωνίας, υπόψη κ. Ανδρέα Δρίκου ή κ. Νικολάου Παπαστρατάκου
(τηλ. επικοινωνίας: 27310 81128, 27310 25363). Ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων: από τις 5/6/2014 μέχρι και τις 16/6/2014.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥ1Γ-66Α

ηλεκτρονική

διεύθυνση

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης : Πρόσληψη 59 ατόμων
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικού αριθμού πενήντα εννιά (59) ατόμων ηλικίας 18 έως 65 ετών, από
τα οποία τα 54 άτομα θα πραγματοποιήσουν από 1 έως 34 ημερομίσθια και
τα πέντε (5) άτομα Θα πραγματοποιήσουν από 1 έως 60 ημερομίσθια για την
κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Υποβολή αιτήσεων στην
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, οδός Δημητρακάκη 17 74100 Ρέθυμνο.
Πληροφορίες κ. Στεφανάκη Γλυκερία, τηλ. επικοινωνίας: 2831343824.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 10/6/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A5%CE%977%CE
%9B%CE%9A-1%CE%93%CE%93

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη : πρόσληψη 30 ατόμων
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά
τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών
αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας – περιβάλλοντος του Δήμου.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των αιτήσεων
θα γίνει στο ∆ημοτικό Κατάστημα στο Πανόραμα (Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 552
36) και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες και
αρχίζει από 6/6/2014 μέχρι και 11/6/2014 και ώρες 9:00 - 13:00.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΗΩ1Ο-7ΦΜ
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Δήμος Χαλανδρίου: Πρόσληψη 63 ατόμων
Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χαλανδρίου, που
εδρεύει στο Χαλάνδρι.
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: Αγίου Γεωργίου 30,
Χαλάνδρι, ΤΚ 15234, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου
Προσωπικού, υπόψιν κας Κορομάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023865, 862,
870). Προθεσμία υποβολής από 5/6/2014 έως και 16/6/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥ1ΩΗΔ-ΒΑ8

Δήμος Περιστερίου : Πρόσληψη 28 ατόμων
Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας και δέκα (10) ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου
Περιστερίου.
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας
1 και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου από την Τετάρτη 04/06/2014
έως και την Τετάρτη 11/06/2014. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210- 5701106.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞΩΞ2-Ο0Α

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

Δήμος Ν. Ιωνίας: Πρόσληψη 12 ατόμων
Ο Δήμος Ν. Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την
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κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του
Δήμου Νέας Ιωνίας.
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου 40,
Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών-Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Ορφανού (τηλ. επικοινωνίας:
2132000407) και κας Τσαμάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132000472) από τις
7/6/2014 έως και τις 16/6/2014.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞΩΚΥ-ΔΛΓ

ηλεκτρονική

διεύθυνση

Δήμος Ν. Ιωνίας: Πρόσληψη 12 ατόμων
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δώδεκα (12) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες.
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις με κωδικό
ΣΟΧ.3 θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, 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: Αγ. Γεωργίου αριθ. 40, 14234,
Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/νση
Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προσωπικού για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ.
ΣΟΧ 1/2014, υπόψιν κας Ορφανού (τηλ. επικοινωνίας: 2132000407) και κας
Τσαμάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132000472) από τις 7/6/2014 έως και τις
16/6/2014.
Περισσότερες
πληροφορίες
στις
ηλεκτρονικές
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞΩΚΥ-Α04

διευθύνσεις

Δήμος Στυλίδας: Πρόσληψη 6 ατόμων
Ο Δήμος Στυλίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη
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εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Στυλίδας, που εδρεύει στη Στυλίδα.
ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (JCB)
ΥΕ Εργατών καθαριότητας
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 Στυλίδας, Ελ.
Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 353 00 Στυλίδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο
Προσωπικού υπόψιν κ. Στεργίου Βασίλη (τηλ. επικοινωνίας: 2238350109).
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 4/6/2014 έως και 13/6/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Ολόκληρη η προκήρυξη : http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚΩ1Ζ-ΙΞΓ
Περίληψη προκήρυξης: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚΩ1Ζ-75Ε

Δήμος Λυκόβρυσης: Πρόσληψη 6 ατόμων
Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων στο πλαίσιο
προστασίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος ενόψει των θερινών
μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών των
υπηρεσιών του.
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΑΣΩΝ)
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου, στο πρωτόκολλο.
Πληροφορίες και έντυπα της προκήρυξης και των αιτήσεων στο Γραφείο
Προσωπικού (1ος όροφος). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
4/6/2014 έως 11/6/ 2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚΩΛΔ-Δ56
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Δήμος Αίγινας: Πρόσληψη 4 ατόμων
Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Αίγινας, που εδρεύει στην Αίγινα.
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
ΥΕ Εργατών καθαριότητας
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 Αίγινας, οδός
Χρ. Λαδά 1 Τ.Κ. 18010 Αίγινα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού
υπόψη κας Καρακάση, (τηλ. επικοινωνίας: 22973 20034).
Προθεσμία
υποβολής αιτήσεων από 5/6/2014 έως 13/6/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞΩ68-ΙΓΚ

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του
Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, που εδρεύει στην Κάτω Τιθορέα.
Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ (συνοδοί απορριμματοφόρου)
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, 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 Αμφίκλειας-Ελάτειας, Κάτω Τιθορέα
Τ.Κ. 35015, Ν. Φθιώτιδας, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Παπαγεωργίου (τηλ.
επικοινωνίας: 2234-350305). Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: από 4/6/2014
έως 13/6/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞΩΨΚ-1Β8
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νάουσας
(Δ.Ε.Υ.Α.Ν.): Πρόσληψη 2 ατόμων
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νάουσας ανακοινώνει την
πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
ΟρισμένουΧρόνου, βάσει των διατάξεων του Ν. 2503/97, των διατάξεων του
άρθρου 1 παρ. 3 του Ν.2527/1997, τις διατάξεις του Ν. 1069/80, τις διατάξεις
του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 οι οποίες προστέθηκαν ως περίπτωση
κ΄ στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94, και την με αρ.42/2014 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ, έγκριση πρόσληψης έκτακτου
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών
2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΩΝΤΩΝ Υ.Ε
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Προσωπικού της ΔΕΥΑΝ κατά
τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι και τις 10/6/2014. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
προσωπικού της ΔΕΥΑΝ τηλ. 23320/25266 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞΟΕΜΣ-ΥΘΡ

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών: Πρόσληψη 3 ατόμων
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) ενδιαφέρετε να
αναθέσει έργο σε δύο πτυχιούχους Βιολόγους και έναν πτυχιούχο Χημικό στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Αιτήσεις συνοδευόμενες
από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται
δεκτές μέχρι και τις 18 Ιουνίου 2014 στα γραφεία ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Πρώην
Αμερικάνικη Βάση Γουρνών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή
ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) Τ.Θ 2214, 71003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΚΟΡΡΘ-ΕΒΗ

Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας: Συνεργασία με 3 υποψήφιους
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
«Έξυπνες Πολύ-λειτουργικές Πολυμερικές Επιφάνειες (SMART_SURF)» το
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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 2007-2013),
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρεις (3) Υποψηφίους για εκπόνηση
Διδακτορικής διατριβής με το αντικείμενο της θέσης να αφορά την δημιουργία
και βελτιστοποίηση επιφανειών με χαρακτηριστική μακρο-/μικρο-/νανοδόμηση καθώς και την μελέτη των ιδιοτήτων των υπό ανάπτυξη επιφανειών.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι και τις 12/06/2014
στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στον
επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, Καθηγητή Σπύρο Χ.
Αναστασιάδη (spiros@iesl.forth.gr).
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική
Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391353 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
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΥΞ469ΗΚΥ-Α95

Κοινωφελής επιχείρηση ∆ήμου Αλεξάνδρειας : Πρόσληψη 13
ατόμων
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ.
120/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την υπ’ αριθ. ΓΝ22/20-52014 γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής του Συµβουλίου της Επικρατείας,
ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα τριών (13) ατόµων, προς
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας
– ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53450- 52. Αρµόδιος για την
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παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Ανθή 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 στα
γραφεία της επιχείρησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου, δηλαδή από 3/6/2014 έως 10/6/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A5%CE%9E%CE%
9F%CE%9B%CE%A3%CE%93-%CE%A4%CE%9C0

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.): Απόσπαση δύο (2) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ
Μεταφραστών - Διερμηνέων
Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ
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