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Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:  1 Θέση Καθηγητή 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος 

εξέλιξης, δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 734/10-06-2014 (τεύχος τρίτο) η 

προκήρυξη, μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας (ΑΔΑ : 6Ξ2146ΨΖΣΘ-ΡΡΤ): 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακή εξειδίκευση Στα 

Πληροφορικά Συστήματα 

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

γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων» (ΠΛΣ60). 

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την 

παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π. την 

υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 

ημερομηνία της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα 

από την 20-06-2014 έως και την 20-08-2014. 

Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας λήξης της προκήρυξης, η 

υποβολή συνόλου ή μέρους των δικαιολογητικών των υποψηφίων θεωρείται 

εκπρόθεσμη. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων σε δύο (2) αντίτυπα.  

Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει 

υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους (μεταφραστικό 

τμήμα του Υ.Π.Ε.Ξ) και από το πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

του ΔΟΑΤΑΠ. 

Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα 

πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, το οποίο θα περιέχει ευρεία 

ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών, σε είκοσι (20) αντίτυπα. 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E2146%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%A1%CE%A1%CE%A4
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Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) 

αντίτυπα.  

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή 

(CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το 

οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη διάθεση όλων 

των μελών της επταμελούς επιτροπής εξέλιξης και των αξιολογητών που 

συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.  

Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει 

ο υποψήφιος. 

Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.  

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- οι οποίες να 

τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Καθηγητή (πρώτης 

βαθμίδας) όπως αυτές προβλέπονται από το αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, σε δύο 

(2) αντίτυπα. 

Βεβαιώσεις - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- εμπειρίας των υποψηφίων 

στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και συμβολής τους στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με την εξ 

αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση, σε δύο (2) 

αντίτυπα. 

Δήλωση του Ν.1599/86 η οποία θα βεβαιώνει ότι: 

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι 

αληθή. 

Το Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο 

θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας 

καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 

αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 

της τελικής πράξης διορισμού. 

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 

διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου 
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στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 

που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, 

δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση 

της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. 

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 

για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 

προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να 

υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 

Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 

άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται από 20-06-2014 έως 

20-08-2014 στην αρμόδια Κοσμητεία: 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Πληροφορίες: Καραχάλιου Χριστιάνα 

Τσαμαδού 13-15, 262 22 ΠΑΤΡΑ 

Τηλ.: 2610-367540 

Fax:  2610-367520 

E-mail: secretariat-sst@eap.gr 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:  1 Θέση Καθηγητή 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος 

εξέλιξης, δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 734/10-06-2014(τεύχος τρίτο) η 

προκήρυξη, μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή 

(ΑΔΑ: ΒΥΘΤ46ΨΖΣΘ-8ΝΩ): 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

mailto:secretariat-sst@eap.gr
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%A5%CE%98%CE%A446%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-8%CE%9D%CE%A9
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ΣΧΟΛΗ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές Στον Ευρωπαϊκό 

Πολιτισμό 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» (ΕΠΟ21). 

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την 

παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. την υποψηφιότητά τους 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της 

προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από την 20-06-

2014 έως και την 20-08-2014. 

Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας λήξης της 

προκήρυξης, η υποβολή συνόλου ή μέρους των δικαιολογητικών των 

υποψηφίων θεωρείται εκπρόθεσμη. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων σε δύο (2) αντίτυπα.  

Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει 

υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους (μεταφραστικό 

τμήμα του Υ.Π.Ε.Ξ) και από το πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

του ΔΟΑΤΑΠ. 

Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα 

πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, το οποίο θα περιέχει ευρεία 

ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών, σε είκοσι (20) αντίτυπα. 

Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) 

αντίτυπα.  

 

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης 

μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη 

διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής 

επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια 

αυτής.  
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Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει 

ο υποψήφιος. 

Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.  

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- οι οποίες να 

τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή 

όπως αυτές προβλέπονται από το αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, σε δύο (2) 

αντίτυπα. 

Βεβαιώσεις - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- εμπειρίας των υποψηφίων 

στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και συμβολής τους στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με την εξ 

αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση, σε δύο (2) 

αντίτυπα. 

Δήλωση του Ν.1599/86 η οποία θα βεβαιώνει ότι: 

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι 

αληθή. 

Το Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο 

θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας 

καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 

αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 

της τελικής πράξης διορισμού. 

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 

διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου 

στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 

που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, 

δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση 

της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. 
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Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 

για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 

προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να 

υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 

Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 

άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται 

από 20-06-2014 έως 20-08-2014 στην αρμόδια Κοσμητεία: 

 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Πληροφορίες: Αλεξανδρή Μαρία 

Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 ΠΑΤΡΑ 

Τηλ.: 2610-367688 

Fax:  2610-367679 

E-mail: sas@eap.gr 

 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:  1 Θέση Καθηγητή 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος 

εξέλιξης, δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 734/10-06-2014 (τεύχος τρίτο) η 

προκήρυξη, μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική Ανάλυση στο Σύγχρονο Παγκόσμιο Πολιτιστικό 

Γίγνεσθαι» (ΔΠΜ50). 

mailto:sas@eap.gr
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Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την 

παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας 

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π. την υποψηφιότητά τους μέσα 

σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της 

προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από την 20-06-

2014 έως και την 20-08-2014. 

Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας λήξης της 

προκήρυξης, η υποβολή συνόλου ή μέρους των δικαιολογητικών των 

υποψηφίων θεωρείται εκπρόθεσμη. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων σε δύο (2) αντίτυπα.  

Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει 

υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους (μεταφραστικό 

τμήμα του Υ.Π.Ε.Ξ) και από το πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

του ΔΟΑΤΑΠ. 

Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα 

πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, το οποίο θα περιέχει ευρεία 

ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών, σε είκοσι (20) αντίτυπα. 

Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) 

αντίτυπα.  

 

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης 

μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη 

διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής 

επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια 

αυτής.  

Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει 

ο υποψήφιος. 

Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.  
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Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- οι οποίες να 

τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή 

όπως αυτές προβλέπονται από το αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, σε δύο (2) 

αντίτυπα. 

Βεβαιώσεις - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- εμπειρίας των υποψηφίων 

στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και συμβολής τους στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με την εξ 

αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση, σε δύο (2) 

αντίτυπα. 

Δήλωση του Ν.1599/86 η οποία θα βεβαιώνει ότι: 

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι 

αληθή. 

Το Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο 

θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας 

καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 

αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 

της τελικής πράξης διορισμού. 

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 

διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου 

στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 

που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, 

δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση 

της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. 

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 

για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 

προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να 

υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 

Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο 
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Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 

άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται 

από 20-06-2014 έως 20-08-2014 

στην αρμόδια Κοσμητεία: 

 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Πληροφορίες: Σταθόπουλος Χρήστος 

Μπουμπουλίνας 57-59, 262 22 ΠΑΤΡΑ 

Τηλ.: 2610-367452 

Fax:  2610-367442 

E-mail: ske@eap.gr 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:  1 Θέση Καθηγητή 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος 

εξέλιξης, δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 734/10-06-2014 (τεύχος τρίτο) η 

προκήρυξη, μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή 

(ΑΔΑ: 69Ν046ΨΖΣΘ-ΡΜΟ) : 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 

 

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Πολιτισμός της Ισπανίας» (ΙΣΠ22). 

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την 

παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. την υποψηφιότητά τους 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της 

mailto:ske@eap.gr
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%9D046%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%A1%CE%9C%CE%9F
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προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από την 20-06-

2014 έως και την 20-08-2014. 

Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας λήξης της 

προκήρυξης, η υποβολή συνόλου ή μέρους των δικαιολογητικών των 

υποψηφίων θεωρείται εκπρόθεσμη. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων σε δύο (2) αντίτυπα.  

Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει 

υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους (μεταφραστικό 

τμήμα του Υ.Π.Ε.Ξ) και από το πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

του ΔΟΑΤΑΠ. 

Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα 

πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, το οποίο θα περιέχει ευρεία 

ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών, σε είκοσι (20) αντίτυπα. 

Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) 

αντίτυπα.  

 

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης 

μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη 

διάθεση όλων των μελών της επταμελούς επιτροπής εξέλιξης και των 

αξιολογητών που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη 

διάρκεια αυτής.  

Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει 

ο υποψήφιος. 

Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.  

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- οι οποίες να 

τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή 

όπως αυτές προβλέπονται από το αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, σε δύο (2) 

αντίτυπα. 
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Βεβαιώσεις - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- εμπειρίας των υποψηφίων 

στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και συμβολής τους στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με την εξ 

αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση, σε δύο (2) 

αντίτυπα. 

Δήλωση του Ν.1599/86 η οποία θα βεβαιώνει ότι: 

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι 

αληθή. 

Το Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο 

θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας 

καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 

αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 

της τελικής πράξης διορισμού. 

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 

διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου 

στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 

που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, 

δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση 

της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. 

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 

για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 

προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να 

υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 

Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 

άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται από 20-06-2014 

έως 20-08-2014 στην αρμόδια Κοσμητεία: 
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ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Πληροφορίες: Αλεξανδρή Μαρία 

Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 ΠΑΤΡΑ 

Τηλ.: 2610-367688 

Fax:  2610-367679 

E-mail: sas@eap.gr 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:  1 Θέση Καθηγητή 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος 

εξέλιξης, δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 734/10-06-2014 (τεύχος τρίτο) η 

προκήρυξη, μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας (ΑΔΑ: ΒΘΟΤ46ΨΖΣΘ-ΜΨΕ): 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές Στην Εκπαίδευση 

 

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

γνωστικό αντικείμενο «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (ΕΚΠ65). 

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την 

παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. την υποψηφιότητά τους 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της 

προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από την 20-06-

2014  έως και την 20-08-2014. 

Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας λήξης της 

προκήρυξης, η υποβολή συνόλου ή μέρους των δικαιολογητικών των 

υποψηφίων θεωρείται εκπρόθεσμη. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων σε δύο (2) αντίτυπα.  

mailto:sas@eap.gr
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%98%CE%9F%CE%A446%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%9C%CE%A8%CE%95
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Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει 

υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους (μεταφραστικό 

τμήμα του Υ.Π.Ε.Ξ) και από το πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

του ΔΟΑΤΑΠ. 

Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα 

πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, το οποίο θα περιέχει ευρεία 

ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών, σε είκοσι (20) αντίτυπα. 

Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) 

αντίτυπα.  

 

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης 

μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη 

διάθεση όλων των μελών της επταμελούς επιτροπής εξέλιξης και των 

αξιολογητών που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη 

διάρκεια αυτής.  

Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει 

ο υποψήφιος. 

Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.  

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- οι οποίες να 

τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Καθηγητή (πρώτης 

βαθμίδας) όπως αυτές προβλέπονται από το αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, σε 

δύο (2) αντίτυπα. 

Βεβαιώσεις - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- εμπειρίας των υποψηφίων 

στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και συμβολής τους στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με την εξ 

αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση, σε δύο (2) 

αντίτυπα. 

Δήλωση του Ν.1599/86 η οποία θα βεβαιώνει ότι: 

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι 

αληθή. 
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Το Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο 

θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας 

καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 

αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 

της τελικής πράξης διορισμού. 

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 

διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου 

στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 

που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, 

δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση 

της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. 

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 

για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 

προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να 

υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 

Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 

άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται από 20-06-2014 έως 

20-08-2014 στην αρμόδια Κοσμητεία: 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Πληροφορίες: Αλεξανδρή Μαρία 

Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 ΠΑΤΡΑ 

Τηλ.: 2610-367688 

Fax:  2610-367679 

E-mail: sas@eap.gr 

 

mailto:sas@eap.gr
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης : 8 Θέσεις Καθηγητών 

 
Στο αριθ.709/5 Ιουνίου 2014 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 
την πλήρωση οχτώ (8) θέσεων Καθηγητών  Τμημάτων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ακτινολογία με εξειδίκευση στη Νευροακτινολογία» 
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ιστολογία-Εμβρυολογία» 

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Φυσιολογία» 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή 
Συστήματα στη Βιομηχανική Παραγωγή και Διοίκηση». 
  

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Σχεδιασμός ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων» 
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Μικροηλεκτρονική:Μικροηλεκτρονική τεχνολογία κατασκευής 
μικροηλεκτρονικών στοιχείων και συστημάτων». 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ 
-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά 
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Hardware)». 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Παιδαγωγική του Θεάτρου»  
 
       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι   20.10.2014 (ύστερα 
από παράταση λόγω θερινών διακοπών) αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα 
τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά, στην  Γραμματεία του  
αντίστοιχου Τμήματος. 
-Για το Τμήμα Ιατρικής, Δραγάνα  68100 Αλεξανδρούπολη, τηλ.2551030928 
-Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ν.Χηλή 68100 
Αλεξανδρούπολη, τηλ.2551030024 
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-Για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Συγκρότημα 
Πολυτεχνικής Σχολής Κτίριο ΠΡΟΚΑΤ Βας.Σοφίας 12 67100  Ξάνθη, 
τηλ.2541079302,  
-Για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ.Υπολογιστών, 
Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης –Κιμμέρια 67100  Ξάνθη τηλ. 2541079018 
   Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.   

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου : 2 Θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ με αριθμ. 736/10-

6-2014,745/12.06.2014 τ. Γ`, προκηρύσσονται  δυο (2) θέσεις  Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

     (Δ/νση: Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη,  Πληροφορίες: κ. Ταλαγάνης, 

τηλ. 2710- 372163) 

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με 

γνωστικό αντικείμενο «Ασαφής Σημασιολογικός Ιστός» 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   

     (Δ/νση Βασ. Κων/νου 21 και Τερζάκη,  21100,  Ναύπλιο,  Πληροφορίες: 

κα. Διαμαντίδου, τηλ. 27520-96129) 

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Ιστορία Ελληνισμού (19ος−20ος αι): Πολιτική, Θεσμοί, Πολιτισμός» 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  14.09.2014. 

(Με απόφαση της 61ης Συγκλήτου το χρονικό διάστημα από 01.08.14 έως και 

19.08.14 θεωρείται διάστημα θερινών διακοπών). 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν 

αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, 

όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας), 

και στις  Γραμματείες των  Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για 

περισσότερες πληροφορίες (Τηλ.: 2710 372120/113 Πληρ. :Ι.Κοτσώρη/ 

Γ.Κομποχόλη) 

 

http://www.uop.gr/
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19η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων :  Πρόσληψη 6 ατόμων 

Η 19η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στα Τρίκαλα, 

ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού (εποχικό), με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 4 μήνες, για την κάλυψη επειγουσών 

αναγκών της ως ακολούθως : 

1 θέση ειδικότητας ΔΕ νυκτοφυλάκων 

1 θέση ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν με όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση : Τέρμα Προφήτη Ηλία, Τ.Κ. 42100 

Τρίκαλα, γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Μαρίας Θεοφάνους και κας 

Αγγελικής Σιδέρη, τηλ. επικοινωνίας  243107664 από 23/6/2014 έως 

2/7/2014. 

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A58%CE%9E%CE%93-

%CE%9D%CE%99%CE%A4 

 

Δήμος Δάφνης-Υμηττού: Πρόσληψη 11 ατόμων 

Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων 

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη, και συγκεκριμένα του 

εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 

ατόμων: 

7 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων στα απορριμματοφόρα 

αυτοκίνητα και στον οδοκαθαρισμό 

4 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία 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 Δάφνης – 

Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη Τ.Κ. 17235 Δάφνη, υπόψη κας Χριστάκη 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A58%CE%9E%CE%93-%CE%9D%CE%99%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A58%CE%9E%CE%93-%CE%9D%CE%99%CE%A4
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Αθηνάς (τηλ. επικοινωνίας: 213-2037835). Προθεσμία υποβολής έως και 

27/6/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A94%CE%9B7%CE%A99%CE%

A6-%CE%9801 

 

Υπουργείο Υγείας: Πρόσληψη 13 ατόμων 

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. ιε του ν. 3812/2009 και του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, 

καθώς και του ν. 2190/1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, 

Δεκατριών (13) θέσεων για τις ανάγκες της Κατασκήνωσης των Υπαλλήλων 

του Υπουργείου Υγείας που εδρεύει στο Άγιο Ανδρέα Αττικής του Δήμου Νέας 

Μάκρης . 

 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 3ΟΣ 

ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 21 – 22 από Τρίτη 17 Ιουνίου 2014, 12.00-14.00 μέχρι 

26 Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/2507-

proslhpsh-proswpikoy-gia-tis-anagkes-ths-kataskhnwshs-twn-ypallhlwn-toy-

ypoyrgeioy-ygeias 

 

Δήμος Μυκόνου: Πρόσληψη 16 ατόμων 

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο 

Δήμο Μυκόνου, που εδρεύει στη Μύκονο Ν. Κυκλάδων και συγκεκριμένα του 

εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 

ατόμων: 

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A94%CE%9B7%CE%A99%CE%A6-%CE%9801
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A94%CE%9B7%CE%A99%CE%A6-%CE%9801
http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/2507-proslhpsh-proswpikoy-gia-tis-anagkes-ths-kataskhnwshs-twn-ypallhlwn-toy-ypoyrgeioy-ygeias
http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/2507-proslhpsh-proswpikoy-gia-tis-anagkes-ths-kataskhnwshs-twn-ypallhlwn-toy-ypoyrgeioy-ygeias
http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/2507-proslhpsh-proswpikoy-gia-tis-anagkes-ths-kataskhnwshs-twn-ypallhlwn-toy-ypoyrgeioy-ygeias
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4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Οδοκαθαριστές) 

8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πλήρωμα Απορριμματοφόρου ) 

 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία 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 Μυκόνου, 

Παραλία Μυκόνου, Τ.Κ. 84600 Μύκονος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο 

Προσωπικού, υπόψη κυρίου Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 22890 28411). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/6/2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A3%CE%98%CE%91%CE%A9

%CE%9A%CE%9A-126 

 

Δήμος Παιονίας Ν.Κιλκίς: Πρόσληψη 24 ατόμων 

Ο Δήμος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων 

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας 

καθαριότητας, που εδρεύει στο Δήμο Παιονίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά 

υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 

5 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

19 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία 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: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77 

ΤΚ 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ , απευθύνοντάς την στο τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού και μισθοδοσίας υπόψιν κας Κατραμάδα Σοφίας (τηλ. 

επικοινωνίας: 2343350113 – 50128). Στην περίπτωση αποστολής των 

αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A3%CE%98%CE%91%CE%A9%CE%9A%CE%9A-126
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A3%CE%98%CE%91%CE%A9%CE%9A%CE%9A-126
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αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Προθεσμία 

υποβολής από 15/6 έως και 24/6/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A311%CE%A9%CE%9E%CE%

A1-%CE%941%CE%95 

 

Περιφέρεια Κρήτης: Πρόσληψη 11 ατόμων 

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων 

για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που εδρεύει στον Δήμο 

Χανίων, για το Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 

και συγκεκριμένα του εξής: 

11 ΠΕ Γεωπόνων 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία 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: Περιφερειακή Ενότητα 

Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 01, Τ.Κ.73134, Χανιά, απευθύνοντάς την στην: 

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, 

υπόψιν κας Διγαλάκη Καλλιόπης ή κας Πετράκη Φιλιώς (τηλ. επικοινωνίας: 

.2821-3-40186, 2821-3-40283). Προθεσμία υποβολής από 17/6 έως και 

26/6/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%96%CE%A97%CE%9

B%CE%9A-0%CE%A1%CE%A9 

 

Δήμος Σπάρτης: Πρόσληψη 46 ατόμων 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , 

δύο 

(2) μηνών, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρης 

εποχιακής ανάγκης (κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας) 

του 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A311%CE%A9%CE%9E%CE%A1-%CE%941%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A311%CE%A9%CE%9E%CE%A1-%CE%941%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%96%CE%A97%CE%9B%CE%9A-0%CE%A1%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%96%CE%A97%CE%9B%CE%9A-0%CE%A1%CE%A9
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Δήμου Σπάρτης που εδρεύει στην Σπάρτη. 

 

5 ΔΕ- Χειριστών Μηχανημάτων έργων 

3 ΔΕ- Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα (Τρακτέρ) 

12 ΔΕ-Οδηγών 

26 ΥΕ –εργατών πυροπροστασίας 

 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 

αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Γκορτσολόγου 52, τκ. 23100 Σπάρτη απευθύνοντας την στο Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Σπάρτης υπόψιν κ. Ξυδιά Αναστασίας ή κ. Αλεξάκη Πολύδωρου (τηλ. 

επικοινωνίας: 27313-61264 και 27313-61225) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε 

δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του νομού. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

από 16/6 μέχρι και 24/6/2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E%CE%929%CE%A91%CE%

9D-%CE%9E%CE%937 

 

Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 215 ατόμων 

 

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει 215 προσλήψεις εποχικών με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή 

παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης καθαριότητας του Δήμου. Οι 

προσλήψεις αφορούν ειδικότητες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 35  

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 15  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Β” ΤΑΞΗΣ Δ” ) 5  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Γ” ΤΑΞΗΣ Β” ) 5  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ι” ΤΑΞΗΣ Γ” ) 5  

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 150  

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E%CE%929%CE%A91%CE%9D-%CE%9E%CE%937
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E%CE%929%CE%A91%CE%9D-%CE%9E%CE%937
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Υποβολή αιτήσεων και προθεσμία συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 

και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, 

Δραγάτσι 12 ΤΚ 18535 απευθύνοντας στο Γραφείο προσωπικού του Δήμου 

στον 6ο όροφο (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4194249-50, 56). Αιτήσεις από 

17/6 έως 26/6. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A941%CE%A7%CE%A9%CE%9

E%CE%A5-%CE%9F07 

 

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.): 

Ανάθεση έργου σε 1 συνεργάτη 

 

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα 

πλαίσια υλοποίησης του έργου «Διεπιστημονική Συνεργασία στην Περιοχή 

“Ενέργεια και Περιβάλλον” απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 

Υποβολή αιτήσεων και προθεσμία συμμετοχής: Θα ληφθούν υπόψη μόνο 

οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε 

σφραγισμένο φάκελο και θα παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ με ευθύνη του 

υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την 02/07/2014 και ώρα 14.00 στη διεύθυνση: 

ΕΚΕΤΑ/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 

ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/771%CE%A7469%CE%97%CE%A18-

%CE%96%CE%9D%CE%9C 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A941%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%A5-%CE%9F07
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A941%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%A5-%CE%9F07
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/771%CE%A7469%CE%97%CE%A18-%CE%96%CE%9D%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/771%CE%A7469%CE%97%CE%A18-%CE%96%CE%9D%CE%9C
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Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 8 ατόμων 

 

Η ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας-Άρτας 

ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού 

προσωπικού και τεχνιτών υψηλής 

εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού /Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για 

την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης έως και την 31.12.2014. 

 

ΠΕ Αρχαιολόγος Μία (1) θέση (Περιοχή εκτέλεσης της Πράξης & 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Άρτας) 

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες Οχτώ (8) θέσεις (Περιοχή εκτέλεσης της Πράξης & 

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας) 

 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να 

προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την 

υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, 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) εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο 

διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής /ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 

(http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 17.06.2014 έως 23.06.2014). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9723%CE%93-

6%CE%9A%CE%97 

 

 

Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 14 ατόμων 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9723%CE%93-6%CE%9A%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9723%CE%93-6%CE%9A%CE%97
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Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για 

την κάλυψη εποχικών 

ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων, 

που εδρεύει στην Πάτρα. 

 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία 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 Πατρέων, 

Μαιζώνος & Βότση (είσοδος από Μαιζώνος – ισόγειο), απευθύνοντας την στο 

Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Μεταξά Κυριακής (τηλ. 

επικοινωνίας: 2610 966291, 235). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 

26/6/2014 έως 5/7/2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%923%CE%A9%CE%9

E%CE%99-%CE%A44%CE%99 

 

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Πρόσληψη 3 

καθηγητών 

 

Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει τις 

αναγκαίες θέσεις σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό – αναπληρωματικό) και 

παρακαλούμε όπως προτείνετε στην Υπηρεσία μας μέχρι 15/07/2014, έναν 

Τακτικό καθηγητή και δύο Αναπληρωτές, προκειμένου να διοριστούν ως 

ωρομίσθιοι καθηγητές, με αποζημίωση που καταβάλλεται για κάθε ώρα 

διδασκαλίας. 

 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή  Π.Σ.Ε.Α. τα  δικαιολογητικά από 17/06 

έως και 15/07/2014. Μετά την 15/07/2014 δεν κα γίνουν δεκτές αιτήσεις. 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Π.Σ.Ε.Α ( 

Μιστριώτη 31 Τ.Κ : 121.37 Περιστέρι ) και στην Υπηρεσία Π.ΑΜ - Π.Σ.Ε.Α , Γ΄ 

Δ-ΝΣΗ /ΤΜ. ΙΙ ( Αίαντος8, Τ.Κ : 175.62. Ρ.Φάληρο), ταχυδρομικά (συστημένα) 

ή αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 

14.00. 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%923%CE%A9%CE%9E%CE%99-%CE%A44%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%923%CE%A9%CE%9E%CE%99-%CE%A44%CE%99


Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014                              Αριθ. Τεύχους: 190 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

27 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%98%CE%A6%CE%9A%CE%99-

06%CE%A0 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας: Πρόσληψη 6 ατόμων 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι(6) ατόμων για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που εδρεύει στη 

Χαλκίδα. 

 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία 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: 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, Λ. ΧΑΪΝΑ 93 , Τ.Κ.34600 Χαλκίδα , 

υπόψη κ. Αργυρούλας Καραντώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2221353918). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 /6/2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A0%CE%9C%CE%A67

%CE%9B%CE%97-%CE%979%CE%93 

 

Δήμος Ερμιονίδας: Πρόσληψη 17 ατόμων 

 

Ο Δήμος Ερμιονίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

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

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του 

Δήμου Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι. 

 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 

και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%98%CE%A6%CE%9A%CE%99-06%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%98%CE%A6%CE%9A%CE%99-06%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A0%CE%9C%CE%A67%CE%9B%CE%97-%CE%979%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A0%CE%9C%CE%A67%CE%9B%CE%97-%CE%979%CE%93
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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 Ερμιονίδας, Μ. 

Μερκούρη 11 Κρανίδι, ΤΚ. 21300 απευθύνοντάς την στο γραφείο 

προσωπικού υπόψιν κας Πολυξένης Γκούμα ή Kοσμά Γαλανού (τηλ. 

επικοινωνίας: 2754360019 και 2754360020). Προθεσμία υποβολής από 20/6 

έως και 30/6/2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%A76%CE%A9%CE%A

1%CE%A1-%CE%A4%CE%93%CE%9D 

 

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Προκήρυξη 2 Καθηγητών 

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ με αριθμ. 736/10-

6-2014,745/12.06.2014 τ. Γ`, προκηρύσσονται  δυο (2) θέσεις  Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: 

Για το TΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ      (Δ/νση: Τέρμα 

Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη,  Πληροφορίες: κ. Ταλαγάνης, τηλ. 2710- 

372163) 

 

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με 

γνωστικό αντικείμενο «Ασαφής Σημασιολογικός Ιστός» 

 

Για το ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ       (Δ/νση Βασ. Κων/νου 21 και 

Τερζάκη,  21100,  Ναύπλιο,  Πληροφορίες: κα. Διαμαντίδου, τηλ. 27520-

96129) 

 

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Ιστορία Ελληνισμού (19ος−20ος αι): Πολιτική, Θεσμοί, Πολιτισμός» 

 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία συμμετοχής: Η προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων λήγει στις  14.09.2014. 

(Με απόφαση της 61ης Συγκλήτου το χρονικό διάστημα από 01.08.14 έως και 

19.08.14 θεωρείται διάστημα θερινών διακοπών). Καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση 

υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως 

αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας), 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%A76%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%A4%CE%93%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%A76%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%A4%CE%93%CE%9D
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και στις  Γραμματείες των  Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για 

περισσότερες πληροφορίες. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%936%CE%96469%CE

%927%CE%94-%CE%9A4%CE%95 

 

Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη 6 ατόμων 

 

Η 19η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) 

ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 19ης 

Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού), που εδρεύει στα Τρίκαλα. 

 

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 1 

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 3 

ΔΕ Νυχτοφυλάκων    1 

ΥΕ Καθαριστών/στριών 1 

 

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία 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: Τέρμα Προφήτη Ηλία - 

Τ.Κ. 42100 – Τρίκαλα απευθύνοντάς την στη 19η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων, Γραφείο Πρωτοκόλλου υπόψη κας Μαρίας Θεοφάνους & κας 

Αγγελικής Σιδέρη (τηλ. επικοινωνίας 24310 76647, 24310 72515). Προθεσμία 

υποβολής από 23/6/2014 έως και 2/7/2014. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A58%CE%9E%CE%93-

%CE%9D%CE%99%CE%A4 

 

Δήμος Ορχομενού : Πρόσληψη 9 ατόμων 
Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, επτά (7) ατόμων εργατών Γενικών Καθηκόντων 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%936%CE%96469%CE%927%CE%94-%CE%9A4%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%936%CE%96469%CE%927%CE%94-%CE%9A4%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A58%CE%9E%CE%93-%CE%9D%CE%99%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A58%CE%9E%CE%93-%CE%9D%CE%99%CE%A4
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για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας 2014, ενός (1) ατόμου Οδηγού 

Φορτηγού και ενός (1) ατόμου Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (ΑΔΑ : 7Ξ91ΩΞ6-ΓΥΕ) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα ζητούμενα  

δικαιολογητικά στο αρμόδιο Δημοτικό Κατάστημα, οδός 28ης Οκτωβρίου 50 και Υπ. 

Φορτάτου Κρυστάλω, Γραφείο Προσωπικού (τηλ.22613-51106). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 18/6/2014 έως και 24/6/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E91%CE%A9%CE%9E6-

%CE%93%CE%A5%CE%95 

 

 

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση : πλήρωση 

είκοσι επτά (27) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση  

Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι  25 Ιουνίου και μέχρι 25 Ιουλίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν αποκλειστικά τις αιτήσεις τους σε 

ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της  Μόνιμης 

Αντιπροσωπείας admin@rp-grece.be  

(υπόψη κας Μιχελογιαννάκη). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A6%CE%9A1%CE%A7-

%CE%A4%CE%94%CE%9E 

 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής :  Πλήρωση 3 

θέσεων Υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ με μετακίνηση ή απόσπαση 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Ιουλίου 2014 (ώρες 09.00-16.00) 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E91%CE%A9%CE%9E6-%CE%93%CE%A5%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E91%CE%A9%CE%9E6-%CE%93%CE%A5%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E91%CE%A9%CE%9E6-%CE%93%CE%A5%CE%95
mailto:admin@rp-grece.be
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A6%CE%9A1%CE%A7-%CE%A4%CE%94%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A6%CE%9A1%CE%A7-%CE%A4%CE%94%CE%9E
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Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%A3%CE%947%CE%9

B7-%CE%9C%CE%A5%CE%A7 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%A3%CE%947%CE%9B7-%CE%9C%CE%A5%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%A3%CE%947%CE%9B7-%CE%9C%CE%A5%CE%A7

