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 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών : 8 θέσεις 

καθηγητή 
                                                 

                                                  A N A K O I N Ω Σ H 

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 484/15-4-2014 (τ.Γ΄) 

δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  οκτώ (8) θέσεων  καθηγητή ως εξής: 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462003, 210-7462051) 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314007296/4-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ0446ΨΖ2Ν-Γ5Π) 

-Μία (1) θέση   καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: « 

Βιοστατιστική Επιδημιολογία» 

 Αριθ.Προκήρυξης:  1314007604/4-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ0Β46ΨΖ2Ν-ΡΛΛ) 

-Μία (1) θέση   καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό 

αντικείμενο: «Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική» 

 Τομέας Χειρουργικής 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314007863/10-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0446ΨΖ2Ν-Μ71) 

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης  βαθμίδας   με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική 

Χειρουργική» 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314007861/10-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ0Β46ΨΖ2Ν-6Ν5) 

-Μία (1) θέση   καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό 

αντικείμενο: «Ορθοπαιδική» 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314007602/6-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Β46ΨΖ2Ν-ΖΞΜ) 

-Μία (1) θέση καθηγητή στη  βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό 

αντικείμενο: «Οφθαλμολογία» 

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314007869/10-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0446ΨΖ2Ν-Χ7Π) 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%935%CE%A0
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A1%CE%9B%CE%9B
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9C71
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-6%CE%9D5
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%96%CE%9E%CE%9C
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A77%CE%A0
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-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης  βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: 

«Παιδιατρική-Παιδιατρική Ενδοκρινολογία» 

 Αριθ.Προκήρυξης:  1314007860/10-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ0Β46ΨΖ2Ν-ΗΨΣ) 

-Μία (1) θέση   καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό 

αντικείμενο: «Μαιευτική-Γυναικολογία-Γυναικολογική Υπερηχογραφία» 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314007864/10-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ0Β46ΨΖ2Ν-Σ9Ν) 

-Μία (1) θέση   καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό 

αντικείμενο: «Μαιευτική-Γυναικολογία-Ουρογυναικολογία» 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-6-2014.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν 

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

όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων, στη Γραμματεία του 

Τμήματος Ιατρικής, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες 

πληροφορίες. 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών : 7 θέσεις 

καθηγητή 
 

                                                   A N A K O I N Ω Σ H 

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 466/14-4-2014 (τ.Γ΄) 

δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  επτά (7) θέσεων  καθηγητή ως εξής: 

 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462003, 210-7462051) 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314007871/10-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧ46ΨΖ2Ν-ΦΨΑ) 

-Μία (1) θέση   καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο: « Ψυχιατρική- Διασυνδετική Ψυχιατρική» 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314008825/27-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧ46ΨΖ2Ν-Ω6Τ) 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%97%CE%A8%CE%A3
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A39%CE%9D
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A6%CE%A8%CE%91
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A96%CE%A4
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-Μία (1) θέση   καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: « 

Ψυχιατρική» 

Τομέας Χειρουργικής 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314007865/10-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46ΨΖ2Ν-ΒΦΞ) 

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης  βαθμίδας   με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική 

Χειρουργική-Ενδοσκοπική Χειρουργική» 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314007870/10-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46ΨΖ2Ν-ΑΨ7) 

-Μία (1) θέση καθηγητή στη  βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό 

αντικείμενο: «Αγγειακή –Ενδαγγειακή Χειρουργική» 

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314008090/13-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46ΨΖ2Ν-ΤΤΘ) 

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης  βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: 

«Παιδιατρική-Παιδιατρική Αλλεργιολογία» 

 Αριθ.Προκήρυξης:  1314007867/10-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46ΨΖ2Ν-1ΣΜ) 

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης  βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: 

«Μαιευτική – Γυναικολογία-Γυναικολογική Ογκολογία» 

Αριθ.Προκήρυξης:  1314007866/10-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46ΨΖ2Ν-7Κ2) 

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης  βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: 

«Μαιευτική – Γυναικολογία-Γυναικολογική Ογκολογία» 

  

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 24-6-2014. 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων, στη 

Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, όπου μπορούν να απευθύνονται για 

περισσότερες πληροφορίες. 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών : 2 θέσεις 

καθηγητή 
                                                         

                                       A N A K O I N Ω Σ H 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%92%CE%A6%CE%9E
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%91%CE%A87
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A4%CE%A4%CE%98
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-1%CE%A3%CE%9C
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-7%CE%9A2
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         Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦΕΚ 493/16-4-14 τ.Γ’    

δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής: 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Μ. Ασίας 75, ΓΟΥΔΗ, ΑΘΗΝΑ 11527, τηλ. 210.7462045, 

210.7462052) 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

Αριθ.Προκήρυξης 1314007873/10-3-14, τ.Γ’ (ΑΔΑ : ΒΙ0Β46ΨΖ2Ν-3Ι3) 

-Μία θέση (1) καθηγητή στη βαθμίδα του  αναπληρωτή καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Χημεία-Κλινική Βιοχημεία» 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ 

Αριθ.Προκήρυξης 1314007872/10-3-14, (ΑΔΑ : ΒΙ0Β46ΨΖ2Ν-ΨΙΓ) 

-Μία θέση (1) καθηγητή στη βαθμίδα του  αναπληρωτή καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία-Εμμηνόπαυση» 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-6-2014. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν 

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

όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των Προκηρύξεων στη Γραμματεία του 

Τμήματος Ιατρικής, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες 

πληροφορίες. 

                                                                    

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών : 1 θέση 

καθηγητή 
 

A N A K O I N Ω Σ H 

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 464/14-4-2014 (τ.Γ΄) 

δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης  καθηγητή ως εξής: 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-3%CE%993
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A8%CE%99%CE%93
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(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462003, 210-7462051) 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 

Αριθ. Προκήρυξης:  13140088911/21-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧ46ΨΖ2Ν-5ΑΥ) 

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο: «Ψυχιατρική-Κοινωνική Ψυχιατρική» 

  

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 24-6-2014. 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στη 

Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, όπου μπορούν να απευθύνονται για 

περισσότερες πληροφορίες. 

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας :  3 θέσεις καθηγητή 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

πλήρωσης θέσεων καθηγητών 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κοραή 43, 38333 Βόλος, 

Πληροφορίες: κ. Π. Βέργου, τηλ. 2421074913, FAX: 2421074772. 

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

αντικείμενο «Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική» (Αρ. Προκ. 1454/10-2-

2014, ΦΕΚ 448/9-4-2014/τ. Γ΄). 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Πληροφορίες: 

κ. Ι. Παππάς, τηλ. 2421074455, FAX: 2421074380. 

1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 

γνωστικό   αντικείμενο «Πολεοδομικός-Χωροταξικός Σχεδιασμός» (Αρ. Προκ. 

1455/10-2-2014, ΦΕΚ 448/9-4-2014/τ. Γ΄). 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-5%CE%91%CE%A5
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Φυτόκου, 38446 Ν. Ιωνία Μαγνησίας, Πληροφορίες: κ. Α. 

Τόλια τηλ. 2421093155, FAX: 2421093144. 

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

γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία» (Αρ. Προκ. 1185/5-2-2014, ΦΕΚ 464/14-

4-2014/τ. Γ΄).  

Η προθεσμία  υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 23-6-

2014. 

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, 

οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του αντίστοιχου 

Τμήματος καθώς  και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).  

  

Πρόσληψη 13 ατόμων στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης 
 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την 

πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 

αναγκών του Τομέα Κτηνιατρικής-Δ/νσης Υγείας των Ζώων για το πρόγραμμα 

Εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας, των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Δ/νσεων 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφερειακών Ενοτήτων της - 

εδρεύουσας στην Κομοτηνή - Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: 

ΠΕ Κτηνιάτρων 6 

ΥΕ Εργατών/τριών 4 

ΤΕΙ Ζωϊκής Παραγωγής 3 

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: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Διεύθυνση 

Κτηνιατρικής, Τμήμα Υγείας των Ζώων, Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, γραφείο 416, 

http://www.uth.gr/
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4ος όροφος , Τ.Κ 691 00 - Κομοτηνή, απευθύνοντάς την υπόψη κας Ελένης 

Βοσβολίδου (τηλ. Επικοινωνίας 25313-50464 & 50468) μέχρι τις 6 Μαΐου 

2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%9D7%CE

%9B%CE%92-%CE%9C63 

Πρόσληψη 2 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 
 

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

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

εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για το Τµήµα 

Κτηνιατρικής που εδρεύει στην Κόρινθο και συγκεκριμένα των εξής, ανά 

ειδικότητα και αριθμό ατόμων: 

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 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: Κολιάτσου 36, Τ.Κ. 20100 – Κόρινθος, ∆/νση Αγροτικής 

Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας, υπόψιν κυρίας Κονδύλη Αγγελικής (τηλ. 

επικοινωνίας: 27410 – 28634) μέχρι τις 5 Μαΐου 2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%9C7%CE

%9B1-2%CE%956 

Πρόσληψη 100 ατόμων στο Δήμο Αθηναίων 
 
Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%9D7%CE%9B%CE%92-%CE%9C63
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%9D7%CE%9B%CE%92-%CE%9C63
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%9C7%CE%9B1-2%CE%956
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%9C7%CE%9B1-2%CE%956
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Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) που εδρεύουν στον 

Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα 

και αριθμό ατόμων: 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ Ειδικοτήτων  

(Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικής)  

Εν ελλείψει αυτών, 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ (Οποιασδήποτε ειδικότητας)  

Εν ελλείψει αυτών, 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ (Άνευ ειδικότητας) 3 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 

Εν ελλείψει αυτών, 

TΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 

Εν ελλείψει αυτών, 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – 4 

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ (οποιασδήποτε ειδικότητας) 4 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 

ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 3 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 

YE ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 81 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 

την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 

Τ.Κ. 104.38 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος, απευθύνοντάς την 

στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού 

(τηλ. επικοινωνίας: 210.52.77.480 Κοτελίδας, 210.52.77.452 Γιαννίκου, 
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210.52.77.450 Γιαννέλης, 210.52.77.482 Ρίζος & 210.52.77.484 Μούτσελος) 

από 17/06/2013 έως και 26/06/2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.cityofathens.gr/node/22010 

Πρόσληψη 25 ατόμων στο Δήμο Κερκύρας 
 

Ο Δήμος Κερκύρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και 

συγκεκριμένα είκοσι πέντε (25) ανειδίκευτων Εργατών στη Δ/νση 

Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού πρασίνου του Δήμου Κέρκυρας με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν στη 

Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου και αφορούν στον 

καθαρισμό και αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης σε όλες τις Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου Κέρκυρας για την πρόληψη & πιθανή αντιμετώπιση 

δασικών πυρκαγιών». 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Καλούνται, όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) 

ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 

ανακοίνωσης, ήτοι από 24 Απριλίου 2014 έως 3 Μαΐου 2014.  

Υπεύθυνος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται : ο κ. 

Νικόλαος Κοσμάς, ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού, Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφ. 

Αλεξάνδρας 6α, 1ος όροφος, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Πληροφορίες στο τηλ. 2661 3 62776 και 26613 62774. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.corfu.gr/web/guest/corfu/news-

annouchments?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mo

de=view&p_p_col_id=column-

3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fn

ews%2Fload&_bs_news_mainid=14079&_bs_news_loadaction=view&_bs_ne

ws_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome 

Πρόσληψη 16 ατόμων στο Δήμο Καρδίτσας 
 

Ο Δήμος Καρδίτσας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως 

υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις 

αιτήσεις τους από την 28.04.2014 έως την 05.05.2014 στο Γραφείο 

http://www.cityofathens.gr/node/22010
http://www.corfu.gr/web/guest/corfu/news-annouchments?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=14079&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
http://www.corfu.gr/web/guest/corfu/news-annouchments?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=14079&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
http://www.corfu.gr/web/guest/corfu/news-annouchments?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=14079&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
http://www.corfu.gr/web/guest/corfu/news-annouchments?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=14079&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
http://www.corfu.gr/web/guest/corfu/news-annouchments?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=14079&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
http://www.corfu.gr/web/guest/corfu/news-annouchments?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=14079&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
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Γεωργικής Ανάπτυξης (Σταυρός Καρδίτσας) και στο Τμήμα Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4). 

 

Υδρονομείς δεκαέξι (16) άτομα: 

Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου: Δύο (2) υδρονομείς 

Τοπική Κοινότητα Μέλισσας: Ένας (1) υδρονομέας 

Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας: Ένας (1) υδρονομέας 

Τοπική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρου: Ένας (1) υδρονομέας 

Τοπική Κοινότητα Σταυρού: Ένας (1) υδρονομέας 

Τοπική Κοινότητα Δαφνοσπηλιάς: Ένας (1) υδρονομέας 

Τοπική Κοινότητα Παληουρίου: Ένας (1) υδρονομέας 

Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου: Δύο (2) υδρονομείς 

Τοπική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας: Δύο (2) υδρονομείς 

Τοπική Κοινότητα Ρούσσου: Ένας (1) υδρονομέας 

Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού: Δύο (2) υδρονομείς 

Αντλιοστάσια εξηλεκτρισμού Ένας (1) υδρονομέας 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ). 

β) Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμαρχο περί εγγραφής του στα Μητρώα 

Αρρένων. 

γ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων 

του υποψηφίου. 

δ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του 

ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Καρδίτσας). 

στ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση, να είναι 

μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρδίτσας, να έχουν συμπληρωμένο το 23ο έτος 

της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο. 

ζ) Βεβαίωση σχετικής εμπειρίας. 

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 

07.00 – 15.00 Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350728 , 

2441350722, 2441350723 Σταυρός Καρδίτσας, Τηλέφωνο: 2441352312 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9907%CE%A9%CE%95%C

E%97-%CE%A02%CE%A1 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9907%CE%A9%CE%95%CE%97-%CE%A02%CE%A1
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9907%CE%A9%CE%95%CE%97-%CE%A02%CE%A1
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Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας 
 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού 

προσωπικού δέκα (10) ατόμων από 05-05-2014 έως 30-05-2014 (ένα μήνα) 

για απασχόληση πέντε (5) ημερομισθίων κατ΄ άτομο προκειμένου να καλύψει 

πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά 

αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και 

αριθμό ημερομισθίων. 

 Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 10 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε 

με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 

από δημόσια αρχή. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο 

Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 24-04-2014 έως 05-

05- 2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙ0ΒΩΚΝ-ΨΛ8 

Πρόσληψη 3 ατόμων στο ∆ήμο Τυρνάβου 
 

Ο ∆ήμαρχος Τυρνάβου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως 

υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις 

αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Σ. Καράσσου, αριθµός 1 

έως τις 30/04/2013. 

Αριθµός θέσεων  

Το δηµοτικό συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 98/2013 απόφαση του, καθόρισε 

τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής: 

Υδρονοµείς 3 άτοµα: 

∆ελέρια 

Αργυροπούλι 

Ροδιά 

Αρδευτική περίοδος 

Από 10 Απριλίου έως 9 Οκτωβρίου 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙ0ΒΩΚΝ-ΨΛ8
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Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου επτά ηµέρες πριν 

από την ηµέρα εκλογής µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7%CE%

A9%CE%97%CE%9A-%CE%94%CE%9A%CE%9A 

Πρόσληψη 3 ατόμων στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής 
(ΚΔΕΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας (Πλαζ Αυλακίου Πόρτο – Ράφτη), που εδρεύει στο Μαρκόπουλο 
Αττικής και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: 

ΔΕ Βοηθός Νοσοκόμου 1 
ΔΕ Ναυαγοσώστης 2 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση (ειδικό έντυπο) με τα 
συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Αττικής (Δημαρχείο Μαρκοπούλου), Κεντρική Πλατεία 
Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19003 Μαρκόπουλο υπόψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ. 
επικοινωνίας: 22990-20128). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε 
προθεσμία 
επτά (7) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, δηλ. από Πέμπτη 24/4/2014 έως 
και Τετάρτη 30/4/2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990%CE%92%CE%A9%CE

%9B%CE%9D-%CE%9D%CE%A6%CE%9B 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7%CE%A9%CE%97%CE%9A-%CE%94%CE%9A%CE%9A
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7%CE%A9%CE%97%CE%9A-%CE%94%CE%9A%CE%9A
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990%CE%92%CE%A9%CE%9B%CE%9D-%CE%9D%CE%A6%CE%9B
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%990%CE%92%CE%A9%CE%9B%CE%9D-%CE%9D%CE%A6%CE%9B
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Πρόσληψη 1 ατόμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

Ζακύνθου 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 
ωριαία αντιμισθία, συνολικά ενός (1) ατόμου καλλιτεχνικού προσωπικού για 
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου 
«Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» για την λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. μεΑ) «Ιωάννης Βαρδακαστάνης» που 
εδρεύει στη Ζάκυνθο με την εξής ειδικότητα: 

ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ή ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ εν ελλείψει ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 1 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την πλήρη προκήρυξη από τα 
γραφεία 
της Κ.Ε.ΔΗ.Ζ. ή να την βρουν στον ιστότοπο του Δήμου Ζακύνθου  
«www.zakynthion.gov.gr». Αιτήσεις συμμετοχής μπορεί να υποβάλλονται είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.», Δημαρχείο πρώην Δ. 
Αρκαδίων (ισόγειο), Βανάτο, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, υπόψη κ. Πέττα-Μπίκα 
Βενεράντας (τηλ. επικοινωνίας: 26953-60909) μέχρι τις 5 Μαΐου 2014.  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9907%CE%9F%CE%9A%C

E%9E%CE%95-%CE%A1%CE%A6%CE%96 

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο 

Μακεδονίας – Θράκης 

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης που 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και 
αριθμό ατόμων: 

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 3 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9907%CE%9F%CE%9A%CE%9E%CE%95-%CE%A1%CE%A6%CE%96
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9907%CE%9F%CE%9A%CE%9E%CE%95-%CE%A1%CE%A6%CE%96
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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: 
Β. Όλγας 68, ΤΚ 546 42 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης (τηλ. επικοινωνίας: 2310 889840) 
μέχρι τις 5 Μαΐου 2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7469%C

E%97%CE%A46-89%CE%A3 

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) 
ατόμων, τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 «Συντήρηση και 
Επανέκθεση των Συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου», της 
Πράξης «Επανέκθεση Συλλογών Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» που 
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, εκτελούμενου απολογιστικά και με αυτεπιστασία από 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 

ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (για μουσειακές εργασίες) 2 

Υποβολή 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: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκι 71202 Ηράκλειο, 
υπόψιν κας Μ. Γιαλυτάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810.279000, 2810.279070) 
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 23//04/2014 έως 29/04/2014. 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7469%CE%97%CE%A46-89%CE%A3
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7469%CE%97%CE%A46-89%CE%A3
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7%CE%
93-%CE%97%CE%99%CE%95 
 

Πρόσληψη 5 ατόμων στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
 
Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά 
ειδικότητα και αριθμό ατόμων: 
 
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 2 
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2 
ΥΕ Καθαριστών 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: Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59 ΤΚ.11742 ΑΘΗΝΑ, 
απευθύνοντάς την στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων υπόψιν κας 
Σπυριδούλας Μηλαίου (τηλ. επικοινωνίας: 210-9235105 εσωτ.106) από 
9/5/2014 έως 8/5/2014. 
 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙ0ΩΓ-ΥΕΟ 

 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7%CE%93-%CE%97%CE%99%CE%95
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7%CE%93-%CE%97%CE%99%CE%95
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙ0ΩΓ-ΥΕΟ
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ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 

- Ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2)  θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) :  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8132 

- Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης υπαλλήλου με σχέση εργασίας 

ορισμένου χρόνου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την 

Υγεία στην Εργασία (OSHA) 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8129 

- Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης προσωρινού υπαλλήλου 

στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της 

Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa) 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8122 

- Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National 

Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Γενικές 

Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με απόσπαση) για το έτος 

2014 : 4 θέσεις 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8116 

- Πρόσκληση αποσπάσεων επτά (7) υπαλλήλων στο πράσινο ταμείο 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8109 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8132
http://www.ydmed.gov.gr/?p=8129
http://www.ydmed.gov.gr/?p=8122
http://www.ydmed.gov.gr/?p=8116
http://www.ydmed.gov.gr/?p=8109

