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Δήμος Κ.Νευροκοπίου: Πρακτική άσκηση σπουδαστή Τ.Ε.Ι 
Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κ. Νευροκοπίου από 01-06-2014 και για μια πενταετία, σύμφωνα με την 

αριθμ. Φ14/Β/79711 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών- Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1382/29-05-2014) έχει τη δυνατότητα να δέχεται ανά εξάμηνο έναν 

(1) σπουδαστή ΤΕΙ για την πρακτική του άσκηση. 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές ΤΕΙ που 

έχουν δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 12-11-2014 έως 

και 25-11-2014 προς το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κ. Νευροκοπίου για το Χειμερινό Εξάμηνο του 

σπουδαστικού έτους 2014-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/77ΔΖΟΛ8Ξ-42Ε/document  

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, 

Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη: Πρόσληψη 12 

ατόμων 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας – 

Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων 

στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2014 - 2015, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (08) μηνών, συνολικό 

αριθμό δώδεκα (12) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητα κολύμβησης. 

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 

Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313.301099), κατά τις 

ώρες 09.00 έως 14.00, από την Πέμπτη 13/11/2014 και για δέκα (10) ημέρες έως και την 

Δευτέρα 24/11/2014.  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/662ΖΟΛΖΧ-ΥΚ3/document   

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας»: Πρόσληψη 2 ατόμων 
Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας » ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/77ΔΖΟΛ8Ξ-42Ε/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/662ΖΟΛΖΧ-ΥΚ3/document
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δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών του. 

ΔΕ Μαγείρων 1 

ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας 1  

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας» (τηλ: 2755023377), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 11/11/2014 έως 

21/11/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Π1ΖΟΕΨΕ-ΟΩΚ/document    

 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε: Πλήρωση 1 θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 
Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύμφωνα με την αριθμ. Φ.16/159930/Ε5 (ΦΕΚ 1395/τ.Γ΄/15.10.2014) 

Υπουργική Απόφαση «Έγκριση προκήρυξης μίας (1) μέλους θέσης Ε.Π. του Παιδαγωγικού 

Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης τακτικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως εξής: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία, 

Πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας» 

Κωδικός θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000305712) 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας 

ημερομηνίας της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο (δηλ. από 25.11.2014 

μέχρι και 24.12.2014 ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις 

εκλογής/εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα 

ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από την Γραμματεία του 

Παιδαγωγικού Τμήματος (τηλ. 2102896767) τις εργάσιμες ημέρες, διεύθυνση Σταθμός 

ΕΙΡΗΝΗ ΗΣΑΠ, 141 21 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΟΘ246Ψ8ΧΙ-Γ4Ν/document  
 
     

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Π1ΖΟΕΨΕ-ΟΩΚ/document
http://www.aspete.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΟΘ246Ψ8ΧΙ-Γ4Ν/document
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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου 
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος με τίτλο «Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των 

φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά 

προϊόντα», προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, 

παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο: 

«συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις φαρμακολογικές δράσεις φυτών και 

ενσωμάτωσή τους στη βάση δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου». 

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να 

υποβάλουν ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα πρέπει να συνοδεύεται από την 

πρόταση του ενδιαφερόμενου (κείμενο στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους για τους 

οποίους πιστεύει ότι είναι κατάλληλος να υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο της 

Πρόσκλησης), βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα 

πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, 

Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, το αργότερο μέχρι και την 26/11/2014. Για 

περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 

2651007554. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67Ψ9469Β7Η-6Τ6/document     
 
 

Δήμος Αμφίπολης: Πρόσληψη 1 ειδικού συνεργάτη 
 
Ο Δήμαρχος Αμφίπολης γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με επαρκείς γνώσεις και σημαντική 
εμπειρία σε θέματα υποστήριξης και λειτουργίας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΟΤΑ. Το αντικείμενο, τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που θα αναλάβει ο 
προσλαμβανόμενος ειδικός συνεργάτης είναι διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη του 
Δημάρχου και διοικητική-λογιστική υποστήριξη του Γραφείου Λογιστηρίου και 
Προμηθειών. 
 
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με 
βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και την 
εμπειρία τους (τίτλοι σπουδών, υπεύθυνες δηλώσεις) θα υποβληθούν εντός δέκα (10) 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67Ψ9469Β7Η-6Τ6/document


Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014                             Αριθ. Τεύχους: 211 
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

 

6 
 

ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή 
της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Αμφίπολης, δηλαδή έως και την 24-11-2014 στο Γραφείο Δημάρχου (Κων/νου Κιορπέ 22, 
Ροδολίβος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Φ6ΠΩΨ1-ΙΩΥ/document      
 
 
 
 
 

T.E.I. Κρήτης: Προκήρυξη 2 θέσεων Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

 
Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (Ε.Π.): 
 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
- Μια (1) θέση Ε.Π. Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 
«Οικονομική».  Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: 295074 
- Μια (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  
            «Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση». Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: 297963 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του 
Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄), όπως ισχύουν σήμερα. 
 Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 26-11-2014 
έως και 25-12-2014, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις 
εκλογής ή εξέλιξης  (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.   
 Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους 
στο γενικό μητρώο και δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου 
ηλεκτρονική υποβολή. 
 Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες θα απευθύνονται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη 
διεύθυνση Σταυρωμένος, Τ.Θ. 1939 Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο (τηλ. 2810-379612). 
 Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης:  
www.teicrete.gr  
 
 

 
 
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Φ6ΠΩΨ1-ΙΩΥ/document
http://www.teicrete.gr/
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προκήρυξη 1 θέσης 

καθηγητή 

 
Στο αριθ. 1400/16.10.2014 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας 
(1) θέσης Καθηγητή για τις ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: 
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία» 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00000283875 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα 
απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα 
καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο 
έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος 
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  12/01/2015  
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος.   
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ν. Χιλή, 68100 Αλεξανδρούπολη, τηλ. 
2551030024. 
 

 

Α.Σ.Ε.Π.:  Πρόσληψη 79 ατόμων (Προκήρυξη 4Κ/2014) 
 
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/6.11.2014, Τεύχος 
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα 
(79) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 
Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας (Γ.Ε.Σ. - 424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης). 
 
Το ΦΕΚ της Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται 
δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας 
τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε'). 
 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει 
στις 25 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη. 
 

https://apella.minedu.gov.gr/
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Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 
στη διεύθυνση: 
 
ΑΣΕΠ 
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2014 
Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. 
Τ.Θ. 14.308 
Αθήνα Τ.Κ. 115.10 
 
 
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία θέσεων τις οποίες διεκδικούν (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). 
 
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής 
αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 15ης 
Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Δευτέρας. 
 
 

Α.Σ.Ε.Π.: Πρόσληψη 65 ατόμων (Προκήρυξη 5Κ/2014) 
 
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/11.11.2014, Τεύχος 
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) 
θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Δ.Ε.Η. 
Ανανεώσιμες Α.Ε.. 
 
Το ΦΕΚ της Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται 
δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας 
τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε'). 
 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει 
στις 2 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη. 
 
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 
στη διεύθυνση: 
 
ΑΣΕΠ 
Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2014 
Τ.Θ. 14.308 
Αθήνα Τ.Κ. 115.10 
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αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ), θέσεις 
της οποίας διεκδικούν. 
 
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής 
αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 
22ας Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Δευτέρας. 
 
 
 

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη: 

Πρόσληψη 11 ατόμων 
 
Η Πρόεδρος του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, Δήμου Αριστοτέλη ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα 
(11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του 
Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό 
Χαλκιδικής. 
 
ΔΕ μουσικός στη Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών (Ειδικά και Υποχρεωτικά μαθήματα) 2 
ΔΕ μουσικός στη Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών (Υποχρεωτικά μαθήματα Ανώτερων 
Θεωρητικών) 1 
ΔΕ μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Νυκτών Οργάνων (κιθάρα) 3 
ΔΕ μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Εγχόρδων (Βιολί) 1 
ΔΕ μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Πληκτροφόρων Οργάνων (Πιάνο) 1 
ΔΕ μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή Παραδοσιακών και Λαϊκών Οργάνων (Μπουζούκι) 
1 
ΔΕ μουσικός στη Σχολή πνευστών οργάνων με ειδικότητα στο Σαξόφωνο 1 
ΔΕ μουσικός στη Σχολή Πληκτροφόρων Οργάνων ( Αρμόνιο ) 1 
 
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: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Τ.Κ 63 075, απευθύνοντάς την στην 
Γραμματεία, (τηλ. επικοινωνίας: 2377021130, εργάσιμες ημέρες και ώρες υπόψιν κ. Μπλε 
Σουλτάνας. 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 συμμετοχής: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 14/11/2014 έως και 
23/11/2014 δηλαδή από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
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(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71ΘΞΟΛΘΙ-ΒΜΤ/document       
 

 
 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- 

Θράκης: Πρόσληψη 2 ατόμων 
 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, ανακοινώνει ότι 
προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως τέσσερεις (4) 
μήνες, με αντικείμενο την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δύο (2) ατόμων με 
ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και με τα παρακάτω 
απαραίτητα προσόντα:  
-καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,  
-γνώση χειρισμού Η/Τ (Απαραίτητη η γνώση Επεξεργασίας Κειμένου (Word), Υπολογιστικών    
Φύλλων (Excel) και Παρουσιάσεων (Powerpoint) και  
-άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού από το ΤΕΕ. 
 
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
υποβάλλουν ιδιοχείρως σφραγισμένο Φάκελο συμμετοχής στα Γραφεία του ΠΣΑ-ΑΜΘ στην 
Κομοτηνή, οδός Δ. Τσετινέ 7, Πρωτόκολλο, μέχρι Παρασκευή 28.11.2014 και ώρα 13:00’. 
Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι φάκελοι θα αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικών 
εταιρειών ταχυμεταφορών πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη την ημερομηνία αποστολής η 
οποία δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της παραπάνω αναγραφόμενης. Οι Φάκελοι 
Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου». Για την παροχή πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να καλούν στο τηλ. 25310-83000, είτε να προσέρχονται στην έδρα του ΠΣΑ-ΑΜΘ, 
οδός Δ. Τσετινέ 7, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το υλικό της Προκήρυξης είναι επίσης 
αναρτημένο στις ιστοσελίδες των : 
α. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (www.pta-
emth.gr ), 
β. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (www.pamth.gov.gr/), 
γ. του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (www.pamth.eu ) και 
δ. στον διαδικτυακό τόπο της Διαύγειας (www.diavgeia.gov.gr ) απ’ όπου θα μπορούν να το 
προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΩΧΟΡΡΨ-275/document        
 

 
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71ΘΞΟΛΘΙ-ΒΜΤ/document
http://www.pta-emth.gr/
http://www.pta-emth.gr/
http://www.pamth.gov.gr/
http://www.pamth.eu/
http://www.diavgeia.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΩΧΟΡΡΨ-275/document
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Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων: Πρόσληψη 1 ατόμου 

 
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ως ειδικού 
συμβούλου με εμπειρία και εξειδίκευση στις Οικονομικές Επιστήμες, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΠΕ για παροχή συμβουλευτικών και 
γνωμοδοτικών υπηρεσιών στον Δήμαρχο. 
 
Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με 
βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 24η 
Νοεμβρίου 2014 στα γραφεία του Δήμου στο Βουργαλέλι Άρτας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.  
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΚΩΗΩΕ2-ΒΤΖ/document         
 
 

ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου: Πρόσληψη 10 

ατόμων 

 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προστασίας και Αλληλεγγύης  Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού Κορδελιού- Ευόσμου», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί των οδών Κοσμά 
Αιτωλού και Πινδάρου γωνία, Εύοσμος, ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών, από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31-7-2015 και συγκεκριμένα ανά 
υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 
 
3ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι 
2ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων 
5ΥΕ Καθαρίστριες/στές 
 
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: Κοσμά Αιτωλού και Πινδάρου 
γωνία, (πρώην κτίριο Δημοτικής Αστυνομίας), Εύοσμος, Τ.Κ. 56224, Θεσσαλονίκη, 
απευθύνοντάς την στο Διοικητικό τμήμα υπόψιν κ. Ουζούνη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 
2310 703177). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: από 10/11/2014 έως και 19/11/2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΕΘΟΚ7Φ-Ω9Δ/document  
 
 
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΚΩΗΩΕ2-ΒΤΖ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΕΘΟΚ7Φ-Ω9Δ/document
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Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού 
 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, που εδρεύει στη Γέφυρα Αράχθου, στο Ν. 
Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από την αριθμό 22η/10.11.2014 απόφαση της 
Συνέλευσής του, προκηρύσσει θέσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών με 
ανάθεση διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, 
Εργαστηριακούς Συνεργάτες και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π) του 
Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο στις 
Γραμματείες των Τμημάτων και των Διευθύνσεων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ή στην 
Ταχυδρομική Θυρίδα του Ιδρύματος Τ.Θ.110, Τ.Κ.47100 Άρτα. 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αυτής 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου, στις Γραμματείες των Τμημάτων και Διευθύνσεων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 
στον ΟΑΕΔ του Νομού Άρτας, στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
(http://www.teiep.gr ) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα Τμήματα και τις 
Διευθύνσεις των Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής:  
Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- 
Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50300, 50299.   
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.: Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 
26810-50499, 50342.  
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων: Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-
50200, 26810-50227.  
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Ψαθάκι Πρέβεζας, Τ.Κ.48100, τηλ.2682050635.  
Γραμματεία Διεύθυνσης Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.):, Ειρήνης και Φιλίας 1, 
Ηγουμενίτσα, Τ.Κ.46100, τηλ.2665049851.  
Γραμματεία Διεύθυνσης Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.): 4ο χλμ. 
Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, τηλ.2651050702, 2651050703. 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: από 20/11/2014 έως και 1/12/2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΗΦ4691ΟΙ-2Ο0/document  
 
 
 

ΟΡ.Π.Α.Α. Δήμου Καλλιθέας Αττικής: Πρόσληψη 10 ατόμων 

 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘’Γιάννης Γάλλος’’», που εδρεύει 
στην Καλλιθέα του Ν. Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών, από 
την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31-7-2015 και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα 
και ειδικότητα ως εξής: 
 

http://www.teiep.gr/
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΗΦ4691ΟΙ-2Ο0/document
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3ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων 
5ΥΕ Καθαριστές/στριες 
2ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 
 
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: «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής 
και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» Δήμου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου 
Καλλιθέας, Τ.Θ.78514, Τ.Κ.17602, υπόψη κας Αγγ. Τσιακμάκη (τηλ. επικοινωνίας: 
2109598555). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-11-2014 έως και 20-11-2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΧΙΟΛΨΦ-055/document  
 
 
 

Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Λ.Π.Κ.): 

Πρόσληψη 1 ατόμου για υποβολή πρότασης 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος με KA 3945 και τίτλο «Η προσθήκη περισσότερης Οικολογίας και Γενετικής 
στην κατανόηση της Βιολογικής Ποικιλότητας: ο ρόλος των νησιών ως φυσικά εργαστήρια», 
το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο- ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να 
συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: 
Αντικείμενο έργου: Γενετική τοπίου και διερεύνηση της εξελικτικής ιστορίας των ειδών του 
γένους Podarcis στο χώρο του Αιγαίου με τη χρήση δεδομένων νέας γενιάς αλληλούχισης. 
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν 
να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
thomakis@uoc.gr . Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Ζαφείρης Θωμάκης, 
τηλ.:2810393166, email: thomakis@uoc.gr . 
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Επ. Καθ. 
Πουλακάκης Νίκος Τηλέφωνο: +302810393619 mail: poulakakis@nhmc.uoc.gr . 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους: 
Παραθέτουμε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.: 
http://www.uoc,  
http://www.elke.uoc,  
http://www.dasta.uoc.gr/career/  
http://ec.europa.eu/euraxess/  
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ: 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΧΙΟΛΨΦ-055/document
mailto:thomakis@uoc.gr
mailto:thomakis@uoc.gr
mailto:poulakakis@nhmc.uoc.gr
http://www.uoc/
http://www.elke.uoc/
http://www.dasta.uoc.gr/career/
http://ec.europa.eu/euraxess/
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http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx  
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx  
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: από 10/11/2014 έως και 20/11/2014 (και ώρα 
14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΖΦ469Β7Γ-ΥΥΓ/document  
 
 

Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Λ.Π.Κ.): 

Πρόσληψη 1 ατόμου για υποβολή πρότασης 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος με ΚΑ3950 και τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΡΧΙΚΩΝ Η ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ»,το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της 
πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου: 
Αντικείμενο έργου: Έρευνα σε ολοκληρώσιμα συστήματα. 
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν 
να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
thomakis@uoc.gr . Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και 
ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Ζαφείρης Θωμάκης, 
τηλ.:2810393166, email: thomakis@uoc.gr . 
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Καθ. 
Σπύρος Καμβύσης, Τηλέφωνο: 2810-393-714, email: Spyros@tem.uoc.gr . 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους: 
Παραθέτουμε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.: 
http://www.uoc,  
http://www.elke.uoc,  
http://www.dasta.uoc.gr/career/  
http://ec.europa.eu/euraxess/  
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx  
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ: 
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx  
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 20/11/2014 (ώρα 14.00μ.μ.). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6837469Β7Γ-Β9Ο/document  
 
 

http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΖΦ469Β7Γ-ΥΥΓ/document
mailto:thomakis@uoc.gr
mailto:thomakis@uoc.gr
mailto:Spyros@tem.uoc.gr
http://www.uoc/
http://www.elke.uoc/
http://www.dasta.uoc.gr/career/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6837469Β7Γ-Β9Ο/document
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Δήμος Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας: Πρόσληψη 28 ατόμων 

 
Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, που εδρεύει στην Αργαλαστή του Ν. Μαγνησίας, ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι 
οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, οκτάμηνης διάρκειας, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως 
εξής: 
 
20 ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας 
4 ΔΕ29 Οδηγοί Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
2 ΔΕ28 Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα – φορτωτή) 
(ομάδας Β’ τάξης Δ’) 
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων 
1ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων. 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νοτίου Πηλίου, 
Αργαλαστή Μαγνησίας, Τ.Κ.37006, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν 
κας Σγαρδώνη ή κας Λαλιά (τηλ. επικοινωνίας: 2423055659). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13/11/2014 έως και 24/11/2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΓΓΩΚΧ-3Ο3/document  
 
 
 

Δήμος Σάμου: Πρόσληψη 16 ατόμων 
 
Ο Δήμος Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, οκτάμηνης διάρκειας, του Δήμου Σάμου που εδρεύει 
στην Σάμο και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 
 
1 ΔΕ29 Οδηγός Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
7 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρου) 
6 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης 
2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Αποφρακτικών Μηχανημάτων). 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΓΓΩΚΧ-3Ο3/document
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σάμου, Πλατεία 
Δημαρχείου, Τ.Κ. 83100 Σάμος, Νομός Σάμου, απευθύνοντάς την στη Διοικητική Υπηρεσία - 
Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Γραμματικής Τριτσινιώτου & κας Βασιλείας Γκόλφη (τηλ. 
επικοινωνίας: 2273350122 & 2273350162). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11/11/2014 έως και 20/11/2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78ΗΠΩ1Κ-Ψ9Λ/document  
 
 

ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ: Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης έργου 

 
Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
"Καινοτόμες Υβριδικές Διεργασίες Ενεργού Άνθρακα-Οξείδωσης Fenton για την 
επεξεργασία νερού (Aquaferac)” με Κωδικό έργου ISR_3387, που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από 
εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 
ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής” της Δράσης εθνικής εμβέλειας 
«Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες”, απευθύνει Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8,5 μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του 
έργου, για μία (1) θέση συνεργάτη, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω:  
ΘΕΣΗ:164E 
Επιστημονικός Συνεργάτης Ειδικότητας Χημικού Μηχανικού.  
 
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις 
προτάσεις τους στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και 
Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ),6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη.  
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 26/11/2014 (ώρα 14.00μ.μ.) 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΨΨΘ469ΗΡ8-ΟΩΦ/document  
 
 
 

 
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78ΗΠΩ1Κ-Ψ9Λ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΨΨΘ469ΗΡ8-ΟΩΦ/document
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 

καθηγητή 
 
ΦΕΚ 1128/Γ’/22 Αυγούστου 2014 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ,ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Ζωική Παραγωγή». 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 
με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη 
δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την 
ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΥΣΒ46Ψ8ΧΒ-2ΥΙ/document  
 

 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 

καθηγητή 

 
ΦΕΚ 1128/Γ’/22 Αυγούστου 2014 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 
με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη 
δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΥΣΒ46Ψ8ΧΒ-2ΥΙ/document
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του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την 
ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΧΛ346Ψ8ΧΒ-ΗΡΚ/document  
 
 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 

καθηγητή 
 
ΦΕΚ 1127/Γ’/28 Αυγούστου 2014 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα». 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 
με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη 
δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την 
ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/761346Ψ8ΧΒ-Ζ1Τ/document 
 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 

καθηγητή 
 
ΦΕΚ 1127/Γ’/22 Αυγούστου 2014 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Ιατρική Μικροβιολογία». 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΧΛ346Ψ8ΧΒ-ΗΡΚ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/761346Ψ8ΧΒ-Ζ1Τ/document
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 
με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη 
δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την 
ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΥΩΗ46Ψ8ΧΒ-Π5Β/document  
 
 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 

καθηγητή 
 
ΦΕΚ 1127/Γ’/22 Αυγούστου 2014 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων». 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 
με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη 
δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την 
ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΖΦ46Ψ8ΧΒ-ΝΔ1/document  
 
 
 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΥΩΗ46Ψ8ΧΒ-Π5Β/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΖΦ46Ψ8ΧΒ-ΝΔ1/document
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή 
 
ΦΕΚ 1139/Γ’/25 Αυγούστου 2014 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Φυσική Χημεία» 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 
με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη 
δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την 
ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΗΙ46Ψ8ΧΒ-6ΩΨ/document  
 
 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 

καθηγητή 

 
ΦΕΚ 1139/Γ’/25 Αυγούστου 2014 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία». 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 
με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη 
δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την 
ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΞ846Ψ8ΧΒ-ΡΙΟ/document  
 
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΗΙ46Ψ8ΧΒ-6ΩΨ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΞ846Ψ8ΧΒ-ΡΙΟ/document
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Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.): Πρόσληψη 1 ατόμου 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», που εδρεύει 
στο Μαρούσι (Σταθμός <<Ειρήνη>> ΗΣΑΠ) , ταχ. δ/νση: Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 141 21, 
ανακοινώνει την πρόσληψη για την πλήρωση της παρακάτω θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως εξής: 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Μίας (1) θέσης μέλους Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας».  
(Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»:00000305712)  
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν 
προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή διεύθυνση: 
https://apella.minedu.gov.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 
Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο 
γενικό μητρώο και δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική 
υποβολή. 
Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 
Παιδαγωγικού Τμήματος στο τηλέφωνο: 210-2896767 (Παιδαγωγικό Τμήμα). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25/11/2014 έως και 24/12/2014. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΚΜΣ46Ψ8ΧΙ-2ΧΙ/document  
 
 

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 4/2014 για 

απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 

Παιγνίων (Ορθή Επανάληψη) 
 
Σας ενημερώνουμε για την ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 
αριθμό 4/2014 για απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.), ως προς την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: 
(ΑΔΑ): ΩΞ3ΑΙΜΛ-796 . 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΚΜΣ46Ψ8ΧΙ-2ΧΙ/document
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9E3%CE%91%CE%99%CE%9C%CE%9B-796/document?inline=true
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Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 37477/16.10.2014  ανακοίνωσης – 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΩΦΚΑ4690ΩΔ-
2ΥΗ 
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Σκιάθου 
(Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό θέσεων) 
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ. 10923/23.10.2014 (Ορθή Επανάληψη 
ως προς τον αριθμό των θέσεων) Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Σκιάθου, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 
6Υ58Ω13-ΝΒΦ. 
 
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A95%CE%974%CE%9F%CE%9F-
2%CE%A7%CE%9B/document?inline=true  
 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A6%CE%9A%CE%914690%CE%A9%CE%94-2%CE%A5%CE%97/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A6%CE%9A%CE%914690%CE%A9%CE%94-2%CE%A5%CE%97/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A558%CE%A913-%CE%9D%CE%92%CE%A6/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A95%CE%974%CE%9F%CE%9F-2%CE%A7%CE%9B/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A95%CE%974%CE%9F%CE%9F-2%CE%A7%CE%9B/document?inline=true

