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ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 2Κ/2015): Πλήρωση 465 Θέσεων τακτικού
προσωπικού ΠΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2015
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων
εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2015/May_2015
/12052015_1.csp;jsessionid=c0a8641630d5838dc31da5ab4943833ebebaff28496e.e34Qa3e
KaNuSb40Rch0OaNmLchn0n6jAmljGr5XDqQLvpAe

Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων: Πρόσληψη 1 Νομικού
Συμβούλου
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Νομικού
Συμβούλου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α. Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 30 του ν.3891/2010 και προσκαλεί ενδιαφερόμενους δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω,
με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο διοικητικό ή στο εμπορικό δίκαιο, τουλάχιστον
δεκαπενταετή (15) εμπειρία συνολικά και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας να
υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο Νομικός Σύμβουλος που θα προσληφθεί με πάγια αντιμισθία, θα αμείβεται βάσει της υπ’
αριθμ. οικ.2/17127/0022/28.02.2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ΦΕΚ 498 Β’ και θα
ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει
αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΡΑΣ: http://www.ras-el.gr
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη (συστημένη
επιστολή) στο Πρωτόκολλο της Ρ.Α.Σ. (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 7ος όροφος)
φάκελο που θα περιλαμβάνει αίτηση, συνοδευτική επιστολή και τα σχετικά δικαιολογητικά
μέχρι και την 02/07/2015.
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Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3860192 & 210 3860142.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 5 καθηγητών
Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 358/21.4.2015 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε Προκήρυξη
πέντε (5) θέσεων Καθηγητών ως εξής :
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ».
Αριθμ.Προκήρυξης 25565/22.12.2014
•
Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο: «Σύγχρονες μέθοδοι αντισεισμικού σχεδιασμού και ανάλυσης αξιοπιστίας
κατασκευών και δικτύων υποδομής».
Αριθμ.Προκήρυξης 25569/22.12.2014
•
Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο: «Ευστάθεια κατασκευών από χάλυβα».

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ».
Αριθμ.Προκήρυξης 2583/9.2.2015
•
Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο: «Εργονομία με έμφαση στην ανάλυση και σχεδιασμό γνωστικών
συστημάτων».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΡΕΥΣΤΩΝ».
Αριθμ.Προκήρυξης 2591/9.2.2015
•
Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο: «Αεροδυναμική και Αεροελαστική Ανάλυση και Σχεδιασμός Δρομέων.
Εφαρμογές σε Ανεμογεννήτριες, Ελικόπτερα και Αεροσκάφη».

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ».
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Αριθμ.Προκήρυξης 25561/22.12.2014
•
Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο: «Αυτοματοποίηση Σχεδίασης Υλικού».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 6-72015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς
και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο αρθ. 4 παρ.
2 και 3 της υπ’αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 ΚΥΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες
των Σχολών στα εξής τηλέφωνα :

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών : 210 - 772 3451.
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:

210 - 772 1347.

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών: 210 - 772 3997.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο ΦΕΚ 369/24-04-2015 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 995 προκήρυξη της παρακάτω
θέσης καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Μάρκετινγκ».
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
λήγει στις 11 Ιουλίου 2015.
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.

5

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Αριθ. Τεύχους: 235

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ
και
Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 2108203101, 2108203102, 2108203103.

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει ότι με το ΦΕΚ 355/21.4.2015, τ. Γ΄
προκηρύσσεται στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών μία (1) θέση Διδακτικού-Ερευνητικού
Προσωπικού (ΔΕΠ), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2015.
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία
της Κοσμητείας του Ιδρύματος, στο κεντρικό κτίριο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
Πατησίων 42, Αθήνα.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοσμητεία της Σχολής
Καλών Τεχνών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 πμ-12.00 μ στο τηλ.: 210/3897107, e-mail: kosmitia@asfa.gr και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
www.asfa.gr (Τμήμα Εικαστικών Τεχνών-Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις).

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει ότι με το ΦΕΚ 355/21.4.2015, τ. Γ΄
προκηρύσσεται στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών μία (1) θέση Διδακτικού-Ερευνητικού
Προσωπικού (ΔΕΠ), βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη &
Τεχνική της Τοιχογραφίας & των Φορητών Εικόνων».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2015.
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία
της Κοσμητείας του Ιδρύματος, στο κεντρικό κτίριο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
Πατησίων 42, Αθήνα.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοσμητεία της ΑΣΚΤ,
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 πμ-12.00 μ στο τηλ.: 210/3897-107, e-mail:
kosmitia@asfa.gr και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών www.asfa.gr
(Τμήμα Εικαστικών Τεχνών-Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις).
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Δήμος Πύλου – Νέστορος: Πρόσληψη 21 ατόμων
Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος, που εδρεύει στην Πύλο
Μεσσηνίας, ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων - φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου)
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων - φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3
ΥΕ Εργατών απορριμματοφόρων 15
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Β΄ τάξης Δ΄) 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: Δήμος Πύλου – Νέστορος,
Πλατεία Νέστορος, Τ.Κ.24001, Πύλος Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα
Προσωπικού, υπόψη κου Δημήτριου Αρβανίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2723360210).
Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Από 15-5-2015 έως 25-5-2015

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decision/Ω1Ψ8Ω1Β-ΙΗ0/document

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος
Φλέμινγκ»: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», που εδρεύει στη
Βάρη Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) προδιδακτορικού ερευνητή για την
υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος, στα πλαίσια της Πράξης: «ΘΑΛΗΣ – Ε.ΚΕ.Β.Ε.
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» - Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης
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με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα (ΜΙΝΩΣ)» του
ΕΠΕΔΒΜ με κωδικό MIS 376898 (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σαββάκης),
τετράμηνης διάρκειας έως και 30/09/2015. Η εργασία θα υλοποιηθεί στους χώρους του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης, καθημερινά 09:00π.μ.-17:00μ.μ.,
υπό την εποπτεία του κ. Νεκτάριου Ταβερναράκη.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το
ενδιαφέρον τους με συνημμένα βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που υποστηρίζουν την πρότασή τους και πιστοποιούν τα προσόντα τους. Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2810 391064
με την κ. Αγγελική Πασπαράκη (e-mail: lab@elegans.gr .).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 25-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΧ1Ν469ΗΚΚ-ΗΨ1/document

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου: Πρόσληψη 7 ατόμων
Στο πλαίσιο υλοποίησης του πακέτου εργασίας 3 (Π.Ε.3.) με τίτλο «Ενέργειες Παραγωγής
Εκπαιδευτικού Έργου», ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων προκειμένου να
καλύψουν τις ανάγκες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΕΓΑ 3-1
Αντικείμενο του Έργου: Κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στα βιωματικά εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΕΓΑ «Ψυχολογία
Ασθενών».
Χρονική Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2015.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΕΓΑ 3-2

8

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Αριθ. Τεύχους: 235

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αντικείμενο του Έργου: Κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στα βιωματικά εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΕΓΑ «Ψυχολογία
Ασθενών».
Χρονική Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2015.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΕΓΑ 3-3
Αντικείμενο του Έργου: Κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στα βιωματικά εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΕΓΑ «Ψυχολογία
Ασθενών».
Χρονική Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2015.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΕΓΑ 3-4
Αντικείμενο του Έργου: Κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στα βιωματικά εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΕΓΑ «Ψυχολογία
Ασθενών».
Χρονική Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2015.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΕΓΑ 3-5
Αντικείμενο του Έργου: Κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στα βιωματικά εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΕΓΑ «Ψυχολογία
Ασθενών».
Χρονική Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2015.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΕΓΑ 3-6
Αντικείμενο του Έργου: Κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στα βιωματικά εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΕΓΑ «Ψυχολογία
Ασθενών».
Χρονική Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2015.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΕΓΑ 3-7
Αντικείμενο του Έργου: Κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στα βιωματικά εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΕΓΑ «Ψυχολογία
Ασθενών».
Χρονική Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2015.
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Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έντυπη
πρόταση (σε ευκρινές σημείο της οποίας θα αναγράφεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)
συνοδευόμενη από δύο (2) αντίγραφα του βιογραφικού σημειώματος και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά / αποδεικτικά σε εσώκλειστο φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γέφυρα Αράχθου, Τ.Κ.471
00, Άρτα.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της
Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου (http://research.teiep.gr ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:
26510 50762.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 26-06-2015 (14.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΤ0Ε4691ΟΙ-ΗΙΕ/document

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας:
Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στις Σέρρες,
ανακοινώνει την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών,
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων για την
ανάθεση διδακτικού έργου με ατομικές συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για τη διδασκαλία μαθημάτων, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, όλων των
Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό
προσλαμβάνεται σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη, Εργαστηριακού Συνεργάτη, στην
κατηγορία Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και στην κατηγορία Εκπαιδευτικού
Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με
αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα, καθώς και
των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) για την κατηγορία Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση
όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού ή οργανωτικού έργου που έχει
προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας ή τα μέλη Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ως εξής:
α) Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
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β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ
γ) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων
στ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων
ζ) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)
η)Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) για τα μαθήματα και την κατά περίπτωση
εβδομαδιαία απασχόληση.
Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους
αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή
παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.
Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο
ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης
σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν.1404/1983, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του Δημοσίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων θα γίνεται από
τους ενδιαφερόμενους στις οικείες γραμματείες των Τμημάτων, όπου διατίθενται έντυπα
αιτήσεων. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, μαζί με το
έντυπο της αίτησης και τα, αναφερόμενα στην προκήρυξη, δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις
Γραμματείες των Τμημάτων και στα τηλέφωνα :
- Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, τηλ. 23210 49125.
- Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής ΤΕ, τηλ. 23210 49151, 23210 49107.
- Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, τηλ. 23210 49341.
- Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τηλ. 23210 49136.
- Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ. 23210 49135.
- Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού
Αντικειμένων, τηλ. 23210 49337 και 23210 49123.
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- Γραμματεία Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς), τηλ. 23410 29876,
εσωτ. 26.
- Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη), τηλ. 23510 20940.
- Ταχυδρομική Δ/νση για τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ,
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων:
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα ………..
Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες.
- Ταχυδρομική Δ/νση για το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)
Γ. Αργυρίου 16, Τ.Κ. 611 00, Κιλκίς.
- Ταχυδρομική Δ/νση για το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη),
Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 601 00, Κατερίνη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της υποβολής
δικαιολογητικών για τις θέσεις των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών
Συνεργατών, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων
από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
(http: // www.teicm.gr ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-05-2015 έως και 09-06-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/70ΦΞ469143-ΖΥΚ/document

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης :
Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη (εκ νέου
ή στο πλαίσιο εξέλιξης) ενός (1) Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Αλληλεπίδραση ανθρώπου με συστήματα μηχατρονικής» και συγκεκριμένα για την Σχολή
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Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., Τομέας Μαθημάτων
Ηλεκτρονικής.
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), 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 υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις
προηγούμενες παραγράφους, δύνανται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα τα
ατομικά στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής τους, οι οποίοι θα συνδράμουν
την επιτροπή στο έργο αξιολόγησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον υποψήφιο πρόσωπα θα
πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στα Μητρώα του Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων
περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-05-2015 έως και 25-06-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΗ8Γ4691ΟΔ-ΗΞ1/document

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη
1 ατόμου
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να
αναθέσει έργο σε έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό ή Μηχανολόγο ή
Ναυπηγό Μηχανικό στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» στο
Πρόγραμμα «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 20092014 εντεκάμηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του
Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 212ηΑ/30.4.2015.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις
συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας) στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ή
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ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 46,7 χιλ. Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13,
Ανάβυσσος Αττικής (Περιοχή Μαύρο Λιθάρι), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : www.hcmr.gr
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/646ΗΟΡΡΘ-ΦΗ0/document

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη
1 ατόμου
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να
αναθέσει έργο σε έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών με μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών στην Φυσική Ωκεανογραφία στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος:
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ» στο Πρόγραμμα «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, εντεκάμηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία
212ηΑ/30.4.2015.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις
συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας) στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ή
ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 46,7 χιλ. Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13,
Ανάβυσσος Αττικής (Περιοχή Μαύρο Λιθάρι), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : www.hcmr.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΑΖΕΟΡΡΘ-ΠΩΒ/document
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Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη
1 ατόμου
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να
αναθέσει έργο σε έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών στα πλαίσια του Ερευνητικού
Προγράμματος: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» στο Πρόγραμμα «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014,εντεκάμηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Συνεδρία 212ηΑ/30.4.2015.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις
συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας) στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ή
ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 46,7 χιλ. Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13,
Ανάβυσσος Αττικής (Περιοχή Μαύρο Λιθάρι), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : www.hcmr.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω993ΟΡΡΘ-ΜΞΠ/document

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ
Πελοποννήσου: Πρόσληψη 1 ατόμου
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, που εδρεύει στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σχέση σύμβασης
ανάθεσης έργου ως «ΜΕΛΟΣ ΟΕΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου -05- με τίτλο:
«Χαρακτηρισμός σωματιδίων αμύλου και διερεύνηση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης των
σωματιδίων αυτών με αρωματικές ενώσεις» της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση
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ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καλαμάτας», με κωδικό MIS 429472, που εντάσσεται στο Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο και Εθνικούς πόρους, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30-11-2015.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100,
Καλαμάτα – σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 740/13-05-2015 ΕΡΓΟ: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καλαμάτας».
Πληροφορίες και αντίγραφα της πρόσκλησης θα δίνονται από τον Ειδικό Λογαριασμό του
ΤΕΙ Πελοποννήσου τηλ. 27210 45125 (κ. Πρεζεράκου Ελένη) ή τηλ.27210 45345/235 (κ.
Αθανασοπούλου Σοφία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00π.μ.-14:00μ.μ.) και στη
διεύθυνση: ΤΕΙ Πελοποννήσου (Ειδικός Λογαριασμός) Αντικάλαμος, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα.
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
http://www.eidikos.teikal.gr/

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-05-2015 (14.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω1ΠΦ46914Ο-Π2Β/document

Δήμος Ν. Ιωνίας: Πρόσληψη 15 ατόμων
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με
μέγιστη διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης και
Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη
Νέα Ιωνία Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
ΠΕ/ΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, πτυχιούχοι
Θεατρικών Σπουδών, πτυχιούχοι Μουσικών Σπουδών)
ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
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Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση 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 Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, τ.κ. 142 34 Νέα Ιωνία,
απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της "Διεύθυνσης "Διοικητικών Υπηρεσιών. 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.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε
ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα 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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες
"δηλώσεις, στο "δημαρχείο ή στο site του "δήμου www.neaionia.gr Προκηρύξεις
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6798ΩΚΥ-41Υ/document

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Πρόσληψη 30 ατόμων
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων, για την
αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας –
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου μας, κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα.

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων-Φορτηγών Δύο (2) μήνες 10
ΥΕ Εργάτες – τριες Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) μήνες 20
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Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πανόραμα (Απ.
Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 552 36) και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αρχίζει από
Παρασκευή 15/05/2015 μέχρι και την Πέμπτη 21/05/2015 και ώρες 9:00 - 13:00.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική
διεύθυνση (site) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (www.pilea-hortiatis.gr ) ή και στην
υπηρεσία του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Τμ.Ανθρώπινου Δυναμικού, γρ. 3, Απ. Σαμανίδη 21
Πανόραμα-Θεσσαλονίκη).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/72ΟΗΩ1Ο-ΗΨΔ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: Πρόσληψη 1 ατόμου
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του 3ου υποέργου
«Διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών» του έργου «Ανάπλαση των Βασικών
Οδών Πρόσβασης και του περιβάλλοντος χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού κέντρου
Ηρακλείου – Φάση Α», που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α.
2007-2013 και εκτελείται από την Υπηρεσία μας στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και για χρονικό
διάστημα απασχόλησης τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της 23-9-2015 (ημερομηνία
λήξης του υποέργου):

ΠΕ Αρχαιολόγων Μία (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, 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 Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ηρακλείου στη διεύθυνση Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κ.
Αλίκης Γαλάνη (τηλ. Επικοινωνίας: 2810/288484 – 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
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (από 14-5-2015 έως 20-5-2015).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω8Π7465ΦΘ3-ΔΧ9/document

Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 47 ατόμων
Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του (Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην
Καλαμάτα.

3Ε Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ - εκσκαφέας - φορτωτής) 8 μήνες 3
3Ε Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Γ΄ τάξης Β΄ - γερανοφόρο - αρπάγη) 8 μήνες 1
3Ε Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Ι΄ τάξης 3΄ - καδοπλυντήριο) 8 μήνες 1
3Ε Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Ι΄τάξης Γ΄ - σάρωθρο) 8 μήνες 2
3Ε Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Ε΄ τάξης 3΄ - φορτωτής) 8 μήνες 1
3Ε Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 6
19

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Αριθ. Τεύχους: 235

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

3Ε Οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 5
ΥΕ Εργατών καθαριότητας 8 μήνες 28

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: 3ήμος Καλαμάτας,
Αριστοδήμου 22, Τ.Κ.24100, Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και
Μισθοδοσίας, υπόψη κας Κοκκώνη Αναστασίας και κας Λαζάρου Γεωργίας (τηλ.
επικοινωνίας: 2721360829 και 60831).

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Από 17/5 έως και 26/5

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ4ΩΥΩΕΕ-ΝΒΑ/document

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Πρόσληψη 5 ατόμων
Σο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής: ΚΕΓ), ΝΠΙΔ του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της
Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων
βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα
της Ελληνικής Γλώσσας την Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευσης» – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ,
στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12106/30.08.2010 Απόφαση Ένταξης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και το Ελληνικό Δημόσιο.
Σο ΚΕΓ, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την υλοποίηση
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της ανωτέρω Πράξης, προτίθεται να απασχολήσει έως πέντε (5) συνεργάτες, εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, διάρκειας έως έξι (6) μήνες.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Για την κατάθεση της πρότασης τους, οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά έντυπα ("Έντυπο Πρότασης
Υποψηφιότητας"), είτε από την ιστοσελίδα του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr στην
επιλογή "Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις") είτε από τα γραφεία του ΚΕΓ, Καραμαούνα 1
(Πλατεύα Σκρα), 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Από 18-05-2015 μϋχρι και 27-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Κ52465ΕΦ5-ΝΡ9/document

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών
Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867), (ΑΔΑ:7979465ΦΘΕ-3ΚΡ)
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη
πλήρωσης εννέα (9) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης
C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής[1], με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον
Μάϊο και τον Ιούνιο του 2015.
Αναλυτικότερα:
Όσον αφορά στην 25η Μαϊου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:


Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.6-B)
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Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
(ECFIN.A.1)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.E.1)
Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα,
Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.D.4)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.Κ.2)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.Β.2)

Όσον αφορά στην 25η Ιουνίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:



Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.B.1)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης
(REGIO.F.1)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των
Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV),
αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να
βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc
στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του
βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να
επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη
δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που
θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.
Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας:
admin@rp-grece.be
(υπόψη κυρίας Εξαρχοπούλου).
Περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών και Δ.Α.,
www.ydmed.gov.gr, στη διαδρομή: http://www.ydmed.gov.gr/?p=10900
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη
υπαλλήλων στο Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως
Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.)
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 403/05.05.2015 ανακοίνωσης –
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Ταμείο Διοικήσεως
και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):
Ω6ΑΨ4691Ο1-ΒΨ0

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση
υπαλλήλων στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για απόσπαση διοικητικού προσωπικού, κλάδου Επιμελητών ή συναφών κλάδων
κατηγορίας ΥΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση
υπαλλήλων στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για απόσπαση διοικητικού προσωπικού, κλάδου Μηχανικών της κατηγορίας ΤΕ και κλάδου
Τεχνικών της κατηγορίας ΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη
Διοικητικού Προσωπικού στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας».
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 15259/15.4.2015 ανακοίνωσης –
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 7Ψ3Χ46914Γ-ΙΕΒ
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«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη
υπαλλήλων στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης».
Σας ενημερώνουμε για την ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με
αριθμ. πρωτ. 3029/28.4.2015 για μετάταξη υπαλλήλων στα Παραρτήματα του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 786ΨΟΞΧΘ-ΔΧ6
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