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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη
εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού
και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2014-2015.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν
αίτηση εντός δέκα (10) ημερών. από την ημέρα δημοσίευσης στο διαδίκτυο,
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου, και μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικός με (συστημένη επιστολή)
ή με ταχυμεταφορά (Courier) στη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, Γρ. 1093
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.minedu.gov.gr/home/themata-prosopikou-main/135-protobathmia-kaideyterobathmia/11940-12-09-14-2014-2015.html

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 1 ατόμου
Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση – Στερέωση Μνημείων
Δήλου στη Συνοικία του Θεάτρου, Διαμόρφωση Πορείας επίσκεψης» για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία πρόσληψής του και με δυνατότητα
παράτασης ανάλογα με την πορεία των εργασιών του έργου, τις διαθέσιμες
πιστώσεις του και εφόσον έχει εξασφαλισθεί η σχετική Π.Υ.Σ. για την εν λόγω
παράταση:
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνσης Α΄) Ένας (1)
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Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν,
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν
με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση
ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να
έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων) στο Γραφείο στήριξης του έργου στην διεύθυνση:
Επαμεινώνδα 10, Αθήνα 105 55, υπόψη κ.κ. Μ. Μακρή, Ασ.Γιαννιώτη (τηλ.
επικοινωνίας: 210 3314201, 210 3250148), από 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ., εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από 10/09/2014 έως
19/09/2014. Η ανακοίνωση αυτή θα έχει καταχωρηθεί στο διαδικτυακό κόμβο
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.
(http://www.yppo.gr) και θα έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του
γραφείου του έργου και της Προϊσταμένης Αρχής (ΔΙ.Π.Κ.Α. Μπουμπουλίνας 20-22,
Αθήνα) τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα έναρξης της προθεσμίας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/75Υ1Γ-2Θ7/document

Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων:
Πρόσληψη 2 ατόμων
Η Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων προκηρύσσει την
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δύο (2) ατόμων για τις ανάγκες του 6ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες και
έρευνες» στα πλαίσια του έργου«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
ΠΕ Αρχαιολόγων Μία (1) θέση
ΔΕ Εργατοτεχνιτών, (και ελλείψει αυτών ΥΕ ειδικευμένων εργατών) Μία (1) θέση
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν,
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 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
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αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Θ΄ΕΠΚΑ, Θρεψιάδου 1,
Θήβα ΤΚ 32200, υπ’όψιν Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας 2262023559), εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της
ανάρτησης της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) και της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 12-92014 έως 18-9-2014).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78ΙΛΓ-5ΞΒ/document

ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων:
Πρόσληψη 1 ατόμου
Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες» στο
πλαίσιο του έργου: «ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ», από τις διαθέσιμες πιστώσεις του, για χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης έως 30-04-2015 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο σχέδιο αυτεπιστασίας με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης σε
περίπτωση που το έργο παραταθεί ή μέχρι την αποπεράτωση του έργου.
ΠΕ Αρχαιολόγος μία (1)
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων 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 σφραγίδα
ταχυδρομείου έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα Γραφεία
της Υπηρεσίας στην διεύθυνση Επαμεινώνδα 10, 105 55 Αθήνα υπόψη κ. Α. Μάλλη
(τηλ. επικοινωνίας: 210-3250148) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου, εντός
προθεσμίας πέντε (05) εργασίμων ημερών (από 11/9/14 έως 17/9/14) που αρχίζει
από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr)
και της ανάρτησης (10/9/14) της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της
Υπηρεσίας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή αν δεν είναι σύμφωνη
με τις ανωτέρω ημερομηνίες υποβολής.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΝΠ8Γ-ΨΦΖ/document
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ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων:
Πρόσληψη 15 ατόμων
Την πρόσληψη των παρακάτω τεχνιτών υψηλής ειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων
για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών.
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών 15
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: ΚΘ ΕΠΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ 8 ΦΛAΡΙΝΑ ΤΚ 531 00 Υπόψιν κ. Γ. Στρατούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206) 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 10 - 09 – 2014
έως 16 -09- 2014 και από 9:00 π.μ έως 14:00 μ.μ).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΔΕΨΓ-ΡΕΥ/document

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πρόσληψη 2 ατόμων
Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω
εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Διερεύνηση και στερέωση Ι. Ναού Αγίου
Γεωργίου Βραχασώτη στο Βραχάσι Λασιθίου» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτη
και Νήσοι Αιγαίου» του ΕΣΠΑ και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από
τη 13η ΕΒΑ, για χρονικό διάστημα απασχόλησης τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία πρόσληψης:
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών
Συντήρησης Έργων Τέχνης 2
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
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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 13ης Ε.Β.Α. στη διεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών
24, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κας Γ.Σταυρακαντωνάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810
288484 & 2810 288394) 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 Υπουργείου
(http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της 13ης ΕΒΑ (από 10-9-2014 έως 16-9-2014).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΥΡΛΓ-ΝΑΒ/document

12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πρόσληψη 1 ατόμου
Η 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 12ης Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.), που εδρεύει στην Καβάλα, (για τις ανάγκες
αυτής, στον αρχαιολογικό χώρο χριστιανικής Αμφιπόλεως, Δ. Αμφιπόλεως
Σερρών).
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 1
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: Κύπρου 14, Τ.Κ. 651 10-Καβάλα, απευθύνοντάς την στη12η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπόψιν κ. Απ. Αποστολακάκη ή κας Βασιλικής
Ζαχαρή (τηλ. επικοινωνίας: 2510-222246).
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.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12/9/2014 έως 22/9/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67ΞΑΓ-7ΩΤ/document
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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο ΦΕΚ 1137/25-8-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 13198/14-7-2014 Προκήρυξη
πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Οφθαλμολογία» του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213446
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς
τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από
αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι
υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα
26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο ΦΕΚ 1137/25-8-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 13197/14-7-2014 Προκήρυξη
πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Βιοστατιστική και Επιδημιολογία» του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και
Ψυχικής Υγείας.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213414
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς
τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από
αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι
υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα
26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο ΦΕΚ 1123/22-8-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11303/18-6-2014 Προκήρυξη
πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Κλινική Χημεία» του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213369
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς
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τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από
αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι
υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα
26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο ΦΕΚ 1137/25-8-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 13199/14-7-2014 Προκήρυξη
πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Ορθοπαιδική» του Χειρουργικού Τομέα.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213397
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς
τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από
αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι
υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα
26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο ΦΕΚ 1137/25-8-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11301/18-6-2014 Προκήρυξη
πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Ουρολογία» του Χειρουργικού Τομέα.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213468
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς
τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από
αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι
υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα
26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο ΦΕΚ 1137/25-8-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11301/18-6-2014 Προκήρυξη
πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Ουρολογία» του Χειρουργικού Τομέα.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213468
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς
τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από
αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι
υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα
26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο ΦΕΚ 828/1-7-2014 (τ. Γ΄) και 1051/7-8-2014 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 8074/5-52014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187,
07402)
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Στατιστική στην Εκπαίδευση και στις Κοινωνικές Επιστήμες»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213291
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το
φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της
προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Για
περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-07187 και
07402 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο ΦΕΚ 1123/22-8-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 12379/7-7-2014 Προκήρυξη
πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 2651007185)
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
-Μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213387
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ
δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους
αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο
τηλέφωνο 26510-07185 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 3 καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ με αριθμ.1142/25-082014 τ. Γ`, προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις Καθηγητών ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Δ/νση: Πρώην Ανατολικό Στρατόπεδο, 24100, Καλαμάτα, Πληροφορίες: κα
Μουτάφη, τηλ. 27210- 65115)
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-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΗ, ΥΦΟΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» - Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000223773
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Δ/νση:Βασ. Κων/νου 21 και Τερζάκη, 21100, Ναύπλιο, Πληροφορίες: κα.
Διαμαντίδου, τηλ. 27520-96129)
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με
γνωστικό αντικείμενο «ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ» - Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000223962
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με
γνωστικό αντικείμενο «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ» - Κωδικός
Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000223938
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19.11.2014.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) 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.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΔ0469Β7Δ-ΑΑΤ/document

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 καθηγητών
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1123/22-8-2014 (τ.Γ΄)
δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Χημείας
(Πανεπιστημιούπολη, 15771, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7274947, 210-7274342)
Τομέας Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής
Χημείας
•Αριθ.Προκήρυξης: 1314016854/15-7-2014 (ΑΔΑ:ΩΧΛΕ46ΨΖ2Ν-ΜΝΜ)
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-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο: «Ανόργανη Χημεία-Υπολογιστική Χημεία»
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
(Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, τηλ.: 210-3689431)
Τομέας Μαθηματικών-Πληροφορικής
•Αριθ.Προκήρυξης: 1314016975/16-7-2014 (ΑΔΑ:780Π46ΨΖ2Ν-8Ι1)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «ΜαθηματικάΠληροφορική»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15-11-2014.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στη διαδυκτιακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση
υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως
αυτά αναφέρονται στο άρθ. 4 παρ. 2 και 3 της υπ’αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/910-13 ΚΥΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις
Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως καθηγητή ως
ακολούθως:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ 1142/25-08-2014, τ. Γ΄
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιολογία Βιβλιογραφία».
Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Βασίλης Αρβανάκος, τηλ.: 26610 87423
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ) την
υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη
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Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για
περισσότερες πληροφορίες.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή: Προκήρυξη πρόσληψης
εκπαιδευτών
Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Σχολής προκηρύσσει
την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες
του έτους κατάρτισης 2014 - 2015 που αρχίζει στις 06-10-2014 και τελειώνει στις 3006-2015.
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει
να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφο της
αστυνομικής του ταυτότητας. Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και
επιθυμούν να κριθούν για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν
από 15-09-2014 μέχρι 19-09-2014 σχετική έντυπη αίτηση, καθώς και όλα τα
αποδεικτικά των προσόντων τους, δικαιολογητικά, στη γραμματεία της Σ.Ε.Κ. Η
γραμματεία της Σ.Ε.Κ. θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30 - 13:30.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΥ3Ω469ΒΨ1-47Δ/document

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε: Πρόσληψη 540 ατόμων
To Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (540)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ :
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν εξήντα (160) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ενενήντα (90) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),διακόσες ενενήντα (290) θέσεις.
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για την
κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά
προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
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Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29
Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει με την πάροδο της 13ης Οκτωβρίου 2014,
ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 17ης Οκτωβρίου 2014,
ημέρας Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται
με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8Mlrag
aduPJbtIl9LGdkF5_2sHZytA1Y08knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJ
WelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRK28PHQGSZNy_maS27FkXnOib5t0AHH_suW9jTZhQw

Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε:
Πρόσληψη 155 ατόμων
H Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν
πενήντα πέντε (155) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των
Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Ν. Αττικής.
ΔΕ Καταμετρητών 28
ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας) 5
ΥΕ Εργατών 52
ΔΕ Καταμετρητών 22
ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας) 19
ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄και Δ΄ κατηγορίας) 1
ΥΕ Εργατών 28
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν,
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε Ωρωπού 156, Τ.Κ. 11146-Γαλάτσι, Υπηρεσία
Γενικής Γραμματείας, υπόψιν κας Ευμορφία Μπούρα (τηλ. επικοινωνίας: 2102144370).
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Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Προσωπικού στα τηλέφωνα: 2102144068, 077, 225, 247, 248 & 461.
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.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) από 16/9/2014 έως και 25/9/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/PersonnelContest/

Δήμος Φυλής: Πρόσληψη 2 ειδικών συνεργατών
Ο Δήμαρχος Φυλής Καλεί τους / τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική
αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους,
σχετικά με την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών
α) για θέματα Οικονομικού Περιεχομένου & Δημοσίων Σχέσεων καθώς και
β) για θέματα Διαχείρισης Τεχνικών μελετών και συντονισμός της εκπόνησης των
αναπτυξιακών και επιχειρησιακών προγραμμάτων του Δήμου
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά, θα κατατίθενται μέχρι 22η
Σεπτεμβρίου 2014, στο Γραφείο Δημάρχου, υπόψη του κ. Στουραϊτη Δημήτριου (
τηλ. Επικοινωνίας: 2132042808), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β5ΕΔΩΗΤ-ΑΘ2/document

Δήμος Καλλιθέας: Προκήρυξη 1 θέσης ειδικού συμβούλου
Ο Δήμαρχος Καλλιθέας γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού
συμβούλου του Δήμου Καλλιθέας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, ήτοι έως τις 31/8/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.
3584/2007.
Tα αντικείμενα της απασχόλησής του θα είναι :
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1. Η τουριστική ανάπτυξη και προβολή των εγκαταστάσεων του παραλιακού
μετώπου και της αξιοποίησης των υποδομών λόγω των έργων του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος»
2. Η συνεργασία με τις αντιπροσωπείες των αδελφοποιημένων πόλεων και η εν
γένει προώθηση των διεθνών σχέσεων του Δήμου
Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι τις
17/9/2014 στα γραφεία του Δήμου, Ματζαγριωτάκη 76, (Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, Χ.Πυρπυρή, τηλ. 213 20.70 418) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΨΥΚΩΕΚ-ΥΞΙ/document

Δήμος Χαïδαρίου: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Δήμος Χαïδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα επικουρούν τον
Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του
και συγκεκριμένα:
Έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη κλάδου ΠΕ σε νομικά θέματα
Έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου κλάδου ΔΕ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στα τηλ. 2132047305-306-307
(Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-09-2014 έως και 16-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΠΙΦΩΗ3-Μ50/document

Δήμος Αχαρνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Αρχιτέκτονα
Μηχανικού ως Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Αρχιτεκτονικής, με εξειδίκευση
στη Στέγαση και τον Αστικό Σχεδιασμό.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και
αντίγραφα τυπικών και ουσιαστικών προσόντων στο γραφείο Δημάρχου
(υπεύθυνη κα Μπόθου Ευφροσύνη).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και τις 16-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡΡΝΩΨ8-ΚΣΡ/document

Δήμος Κοζάνης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη
για θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, με χρήση νέων
τεχνολογιών και νέων μέσων για την ολοκληρωμένη προβολή των δράσεων
του Δήμου καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το
Δήμαρχο.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας μας στο Δήμο
Κοζάνης, οδός Πλατεία Νίκης 1, Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού ( τηλ. 2461350323 – 50340 - 50362) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και τις 16-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤΕΙΩΩΛΠ-Ζ0Ε/document

Δήμος Αγρινίου: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, για τη θέση
του Συνεργάτη Δημάρχου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου Αγρινίου στο Τμήμα Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού
αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη με όλα τα
προβλεπόμενα έγγραφα (παρ. 3, άρθρο 163, Ν. 3584/2007) που
πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν από τη Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών (Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 301 00, Αγρίνιο,
1ος όροφος, Γραφείο 2, τηλ. : 2641360220).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-09-2014 έως και τις 20-09-2014.
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/73ΘΥΩ65-9Φ3/document

Δήμος Λαμιέων: Πρόσληψη 9 ατόμων
Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι), συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων,
για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου που εδρεύει στη Λαμία,
για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια οκτάμηνης σύμβασης ως εξής:
1ΠΕ Καθηγητής Πιάνου μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης
25 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Μονωδίας μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας
απασχόλησης 20 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Όμποε – Θεωρητικά (Υποχρεωτικά και Ανώτερα)
μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας απασχόλησης 15 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Ντραμς – μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας
απασχόλησης 16 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Φλάουτου– μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας
απασχόλησης 12 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Βιολιού – Βιόλας με παράλληλη συμμετοχή στην
ορχήστρα εγχόρδων – μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας απασχόλησης
23 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Βιολιού με παράλληλη συμμετοχή στην ορχήστρα
εγχόρδων – μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας απασχόλησης 18 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Κλασσικών Κρουστών – μερικής απασχόλησης εβδομαδιαίας απασχόλησης 12 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Βιολοντσέλου – μερικής απασχόλησης εβδομαδιαίας απασχόλησης 3 ωρών).
Υποβολή αιτήσεων 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, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο
Γραφείο Προσωπικού ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ του Δήμου Λαμιέων στην ακόλουθη
διεύθυνση: οδός Φλέμιγκ & Ερ.Σταυρού, τηλ. 2231351028, 2231351068,
με τα νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-09-2014 έως και 19-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡ2ΔΩΛΚ-82Σ/document
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Δήμος Λαμιέων: Πρόσληψη 9 ατόμων
Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι), συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων,
για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου που εδρεύει στη Λαμία,
για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια οκτάμηνης σύμβασης ως εξής:
1ΠΕ Καθηγητής Πιάνου μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης
25 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Μονωδίας μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας
απασχόλησης 20 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Όμποε – Θεωρητικά (Υποχρεωτικά και Ανώτερα)
μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας απασχόλησης 15 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Ντραμς – μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας
απασχόλησης 16 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Φλάουτου– μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας
απασχόλησης 12 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Βιολιού – Βιόλας με παράλληλη συμμετοχή στην
ορχήστρα εγχόρδων – μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας απασχόλησης
23 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Βιολιού με παράλληλη συμμετοχή στην ορχήστρα
εγχόρδων – μερικής απασχόλησης - εβδομαδιαίας απασχόλησης 18 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Κλασσικών Κρουστών – μερικής απασχόλησης εβδομαδιαίας απασχόλησης 12 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Βιολοντσέλου – μερικής απασχόλησης εβδομαδιαίας απασχόλησης 3 ωρών).
Υποβολή αιτήσεων 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, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο
Γραφείο Προσωπικού ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ του Δήμου Λαμιέων στην ακόλουθη
διεύθυνση: οδός Φλέμιγκ & Ερ.Σταυρού, τηλ. 2231351028, 2231351068,
με τα νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-09-2014 έως και 19-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΦΓΩΛΚ-ΩΚ8/document

Δήμος Σοφάδων: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμος Σοφάδων του Ν. Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1)
Επιστημονικού Συνεργάτη του Δημάρχου του Δήμου Σοφάδων
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Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών σε θέματα
ανάπτυξης αθλητισμού.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Δημάρχου/Γραφείο Προσωπικού
του Δήμου Σοφάδων (Κιερίου 49, 1ος όροφος, τηλ. 24433-53267,
αρμόδιος υπάλληλος κ. Σούρλας Σωτήριος) κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-09-2014 έως και 19-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω7ΩΠΩ1Μ-Β1Τ/document

Δήμος Δοξάτου: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Δήμος Δοξάτου του Ν. Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ειδικού
συνεργάτη σε θέματα κτιριακών εγκαταστάσεων, σύνταξης μελετών, έργων
οδοποιίας, προετοιμασία φακέλων για ένταξη σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
και τεχνικά θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενός (1) ειδικού συμβούλου
για θέματα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Διοίκησης και για θέματα Δια
Βίου Μάθησης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του Δήμου στο Καλαμπάκι
(αρμόδιος υπάλληλος κ. Πουλχερία Πολυζώη τηλ. 2521352406) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και τις 25-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9ΦΕΩ95-ΣΕΩ/document

Δήμος Πολυγύρου: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ο Δήμος Πολυγύρου του Ν. Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3)
Προïσταμένων Διευθύνσεων για τις εξής θέσεις:
1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Π. Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου
2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας με το
βιογραφικό σημείωμα στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων.
Η αίτηση μαζί με το βιογραφικό σημείωμα μπορούν να σταλούν και με
συστημένη επιστολή.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-09-2014 έως και 23-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/73Υ8ΩΞΜ-Φ70/document

Δήμος Λαρισαίων: Πρόσληψη 68 ατόμων
Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη εξήντα οχτώ (68) ατόμων για
την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας Ιδ.
Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, όπως φαίνεται
παρακάτω:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ 14
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ 10
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΕ 12
ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 7
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ 25
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις θα κατατίθενται
στο Δημοτικό Κατάστημα (3ος όροφος, αίθουσα Δημ.Συμβουλίου, από
12/09/2014 έως 16/09/2014) .
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 11/09/2014.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΓΠΤΩΛΞ-Ζ7Π/document

Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς: Πρόσληψη 9 ατόμων
Το Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού
μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών
του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος & Σουλτάνα Πετσάλνικου
Μπαϊρακτάρη» , που εδρεύει στην περιοχή «Χλόη» στην Καστοριά, και
συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια οκτάμηνης
σύμβασης, ως εξής:
1ΔΕ Καθηγητής Θεωρητικών
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2ΔΕ Καθηγητές Πλήκτρων Οργάνων
3ΔΕ Καθηγητές Εγχόρδων Οργάνων
1ΔΕ Καθηγητής Πνευστών Οργάνων
1ΔΕ Καθηγητής Παραδοσιακών Οργάνων
1ΔΕ Καθηγητής Κρουστών Οργάνων
Υποβολή αιτήσεων 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, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της γραμματείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς
περιοχή Χλόη 52100 Καστοριά υπόψη κ. Πετσάλνικου Χριστόδουλου
(τηλ. επικοινωνίας: 2467027720). 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.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-09-2014 έως και 22-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/763ΩΟΚ2Ο-ΓΙΜ/document

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΑΝΕΛΙΞΗ’’ του Δήμου Βέλου-Βόχας: Πρόσληψη 2
ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΑΝΕΛΙΞΗ’’ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την
υλοποίηση
της
πράξης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του
Δήμου Βέλου-Βόχας, που εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας και
συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης μέχρι
και τις 31-08-2014, ως εξής:
1ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων
1ΔΕ8 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ, Αγ. Μαρίνας 101
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Τ.Κ. 200 02, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ.κ.
Τσάκωνα Ι. ή Παπαγεωργόπουλου Ν. (τηλ. επικοινωνίας: 2742 360334 και
2742 360300).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-09-2014 έως και 22-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΤΠ0ΟΚ31-ΛΛ9/document

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης Ν.Π.Δ.Δ.: Προκήρυξη
πρόσληψης διδακτικού προσωπικού
Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, του
παρακάτω διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2014-2015 για την κάλυψη των κατωτέρω
κενών οργανικών θέσεων της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ως εξής:
Α΄ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κλασσικό Μπαλέτο δύο ( 2 )
Σύγχρονος Χορός πέντε ( 5 )
Ρυθμική δύο ( 2 )
Χορογραφία μία ( 1 )
Β΄ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μουσική μία ( 1 )
Γ΄ ΠΙΑΝΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ
πέντε ( 5 )
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν την συμμετοχή
τους στην διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλλουν στην Κρατική Σχολή
Ορχηστικής Τέχνης ( οδός Ομήρου 57, ισόγειο, 106 72 Αθήνα ) αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση στο ειδικό έντυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής
(www.ksot.gr ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/9/2014 έως και 26/9/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΣΜ469ΗΥΖ-ΤΚΟ/document

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
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Πρόσκληση αποσπάσεων είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων
στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της
Δ/νσης Διοικητικού του ΥΠΕΚΑ (Αμαλιάδος 7, 11523 Αθήνα) είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση: Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Διεύθυνση Διοικητικού
Αμαλιάδος 7 11523 Αθήνα με την ένδειξη «Για την στελέχωση της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων».
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την
1/10/2014 και ώρα 15.00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της
αίτησης το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της
σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟΥ80-ΔΕ3/document
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