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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της
Ομάδας Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Παιδείας για τον
ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
Το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να συστήσει Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με στόχο τον
ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διαδικασιών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που
παρέχει προς πολίτες και εποπτευόμενους φορείς.
Αντικείμενο
της
ΟΔΕ
θα
είναι
η
εφαρμογή
του
θεσμικού
πλαισίου
(Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Ν 3979/2011 ΦΕΚ Α’ 138) και Νόμος για τα
ανοιχτά δεδομένα (Ν 4305/2014 ΦΕΚ Α’ 237)) για την ηλεκτρονική και ανοικτή διακυβέρνηση και
δεδομένα στις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα και ο ανασχεδιασμός του
τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας καθώς και της εσωτερικής επικοινωνίας
μεταξύ των φορέων του δημόσιου με τους οποίους σχετίζεται.
Στόχος της ΟΔΕ είναι αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με διαφάνεια, αξιοπιστία,
ασφάλεια, ταχύτητα και η εξοικονόμηση πόρων μέσω του ανασχεδιασμού των διαδικασιών και
τη σταδιακή ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ΟΔΕ θα εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο και οδικό
χάρτη ο οποίος θα εξειδικεύεται σε τριμηνιαίο σχεδιασμό για την απλοποίηση και
ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται και θα συντονίσει την υλοποίηση των
απαιτούμενων ενεργειών εφαρμογής του σχεδιασμού αυτού σε συνεργασία με αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου και εποπτευόμενους φορείς του.
2. Τρόπος στελέχωσης
Η πρόσκληση απευθύνεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων κεντρικά
και περιφερειακά που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες, με σκοπό η ΟΔΕ να
στελεχωθεί με τα πιο ικανά και τα πιο έμπειρα στελέχη. Στην ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
μπορούν να συμμετέχουν στελέχη από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου κεντρικά και
περιφερειακά καθώς και στελέχη εποπτευόμενων φορέων που επιθυμούν να συμβάλλουν
στην υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικής ανοιχτής διακυβέρνησης από το Υπουργείο Παιδείας.
Η ΟΔΕ λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνεργασία με την ΟΔΕ του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr). Ειδικότερα, σε συνεργασία με την ΟΔΕ του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου για τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα. Ο νόμος θέτει την
ενεργητική διαφάνεια και την ανοιxτότητα εξορισμού ως τους βασικούς κανόνες για τη διάθεση
της δημόσιας πληροφορίας.
Τα μέλη των ΟΔΕ θα συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στα προγράμματα εξειδικευμένης
κατάρτισης που οργανώνονται στο ΕΚΔΔΑ και το Υπουργείο.
2.1 Απαιτούμενες δεξιότητες
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Τα στελέχη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα πρέπει να διαθέτουν μια ή περισσότερες από τις
παρακάτω δεξιότητες:











Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ανάλυσης, καταγραφής και ανασχεδιασμού διαδικασιών
καθώς και στη διαμόρφωση προδιαγραφών υπηρεσιών.
Εμπειρία και γνώσεις στη συγγραφή προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης συστημάτων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και στη διαχείριση έργων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα σχέσεων κράτους πολίτη.
Εμπειρία και γνώσεις σε νομικά θέματα, με εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο ή/και στο
δίκαιο συμβάσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών, γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσες όπως java,
PHP κλπ, βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) αλλά και
γνώσεις σε μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμής λογισμικού.
Εμπειρία στην παραγωγή και προβολή περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εμπειρία τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης με εξειδίκευση στην εξυπηρέτηση
χρηστών σε εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εμπειρία σε μεθοδολογίες διαβούλευσης.

2.2 Αρμοδιότητες
Η ΟΔΕ για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα.
Ρόλος της ΟΔΕ είναι η εξειδίκευση και η υλοποίηση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του
Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η ΟΔΕ συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες
κεντρικά του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων για την επίτευξη των στόχων του
οδικού χάρτη. Η ΟΔΕ εισηγείται τον ανασχεδιασμό υπηρεσιών και διαδικασιών ενώ
παράλληλα συντονίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες την απλοποίηση και
ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα η ΟΔΕ μεριμνά για την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών :
1. Υποστήριξη εφαρμογής των Ν 3979/2011 και Ν 4305/2014






Συντονίζει την αξιοποίηση υφιστάμενων: πληροφοριακών συστημάτων, των δεδομένων
τους και των διαθέσιμων μητρώων
Διαμόρφωση τριμηνιαίου κυλιόμενου χρονοδιαγράμματος για τις υπηρεσίες που θα
ηλεκτρονικοποιηθούν
Διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος για τη βελτίωση του δικτυακού τόπου σε επίπεδο
περιεχομένου και σε λειτουργικό επίπεδο
Συμμετοχή και ενημέρωση μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα για τη πορεία του
σχεδιασμού και πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια

2. Αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων του
Υπουργείου.


Καταγραφή του υφιστάμενων υποδομών και εκτίμηση των αναγκών σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,
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Εφαρμογή του νόμου στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Υπουργείου και διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς,
Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων,
Συντονισμός της εκπαίδευσης και διάχυση τεχνογνωσίας στο Υπουργείου και στους
εποπτευόμενους φορείς και εξασφάλιση της συνεργασίας των άμεσα εμπλεκόμενων
μονάδων στην εφαρμογή του νόμου,
Μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας για τον ανασχεδιασμό της
υφιστάμενης κατάστασης και των ενεργειών που απαιτούνται για την συγκρότηση της
μονάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου.
Επιβλέπει και υποστηρίζει την υλοποίηση του νόμου στους εποπτευόμενους του
Υπουργείου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών η ΟΔΕ συνεργάζεται στα θέματα που απαιτείται
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και την κεντρική ΟΔΕ του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (http://www.ydmed.gov.gr/).
2.3 Οργάνωση σε θεματικές υπο-ομάδες δράσης
Η ΟΔΕ αποτελείται από τέσσερις υπο-ομάδες στις οποίες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή οι
ενδιαφερόμενοι:
α. Ομάδα διοίκησης και απλούστευσης διαδικασιών: Καταγράφει, σχεδιάζει και απλουστεύει τις
διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών από ένα σημείο.
Προτείνει υπηρεσίες για ηλεκτρονικοποίηση.
β. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης
Εφαρμογών: Σε συνεργασία με αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου συντονίζει την παραγωγική
λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών και προτείνει υπηρεσίες που
μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια μέσα καθώς και με την επέκταση/ βελτίωση υφιστάμενων
εφαρμογών. Σε συνεργασία με με τις αρμόδιες υπηρεσίες φροντίζει για την προσβασιμότητα
όλων των δικτυακών τόπων του Υπουργείου και την έγκυρη πληροφόρηση που παρέχεται από
αυτούς καθώς και για τον σχεδιασμό τους σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και τις
κατευθύνσεις του ιδρύματος. Φροντίζει για τη διαλειτουργικότητα συστημάτων και την
ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών. Επίσης σε συνεργασία με τους αναδόχους συντονίζει, προτείνει
συμπληρώσεις σε εφαρμογές με στόχο την άμεση αξιοποίησή τους από τους χρήστες και
συντονίζει την πιο αποτελεσματική υποστήριξη όλων των χρηστών.
γ. Ομάδα Διοικητικών και Νομικών Θεμάτων: Είναι υπεύθυνη για την διοικητική και νομική
υποστήριξη του έργου της ΟΔΕ.
δ. Ομάδα Διαχείρισης Έργων: Είναι αρμόδια για τον συντονισμό των έργων και την εξασφάλιση
συνεργασίας και συμμετοχής όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του ιδρύματος στο σχεδιασμό, στη
σύνταξη εισηγήσεων σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία του οδικού χάρτη, στην
εκπαίδευση, στη συνεργασία με αναδόχους και επιχειρησιακούς φορείς υλοποίησης έργων κλπ.
Ένα μέλος της ΟΔΕ θα οριστεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
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Η ΟΔΕ θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων. Στα μέλη της ΟΔΕ δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.
2.4 Κεντρική Υποστήριξη της ΟΔΕ







Η ΟΔΕ υποστηρίζεται απο τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό θα
οργανώνονται σε τακτικά διαστήματα συναντήσεις εργασίας.
Ο δικτυακός τόπος της ΟΔΕ θα λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής
εμπειρίας και τεχνογνωσίας και υποστηρικτικού υλικού μεταξύ των μελών της ΟΔΕ, των
υπηρεσιών του Υπουργείου και των χρηστών που ωφελούνται από τις παρεχόμενες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα σεμινάρια για την ανοιχτή ηλεκτρονική
διακυβέρνηση. Ο πρώτος κύκλος θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν στην υποστήριξη
εφαρμογής του Νόμου.
Η ΟΔΕ θα αξιοποιεί πλατφόρμες και τεχνικά μέσα που θα αναπτύσσονται κεντρικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα για συμμετοχή
στην ΟΔΕ του Υπουργείου από τις 22/12/2015 και ώρα 09:00 έως και τις 22/01/2016 και ώρα
23:59:59 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/, το βιογραφικό που θα υποβληθεί
με την ΑΙΤΗΣΗ να έχει συνταχθεί στο https://europass.cedefop.europa.eu.

Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 20 ατόμων
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με
ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων « Άθλησης για Όλους» περιόδου
2015- 2016 του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση στο Τμήμα Δι@ικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων
(Μαιζώνος και Βότση, ισόγειο) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει
από την 22/12/2015 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης
στις εφημερίδες και λήγει την 31/12/2015.
Πληροφορίες στα τηλ 2610.342270 και 2160. 313404, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) τοπικές εφημερίδες, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Πατρέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων ( www.e-patras.gr ).
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΛΜΥΩΞΙ-2ΗΜ/document

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πλήρωση 2 θέσεων εξωτερικών
επιστημονικών συνεργατών
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο
πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «REVEAL – REVEALing hidden concepts in
Social Media» (E-11834) – Grant Agreement No 610928, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας εννέα (9) μηνών, για
δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών
Θέση 1
Μία (1) θέση Έρευνας και Ανάπτυξης σε εξόρυξη γνώσης από γράφους που αναπαριστούν
κοινωνικά δίκτυα
Θέση 2
Μία (1) θέση Έρευνας και Ανάπτυξης σε εξόρυξη γνώσης από κείμενα

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να
υποβληθούν μέχρι 22-1-2016, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
«Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού
Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην
ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ) και στην ιστοσελίδα
του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/ ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΞΩ469ΗΕΒ-ΣΨΓ/document
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Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πλήρωση 1 θέσης εξωτερικού
επιστημονικού συνεργάτη
Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (Ι.Π.Σ.Φ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο
πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «KM3Net Studies (Deep Sea Facility in the
Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences)» (E-11795) – Απόφαση 513η
Συν. Δ.Σ. / 11-4-2013, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης, συνολικής δαπάνης 6.000,00€.

Μια (1) θέση Πτυχιούχου Φυσικού, ο/η οποίος/α θα εργαστεί στην ομάδα QA/QC του
KM3NeT, καθώς και στο εργαστήριο ολοκλήρωσης των Digital Optical Modules του
ΙΠΣΦ.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά
πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-1-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού
Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην
ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Χρήστο Μάρκου, στο τηλέφωνο 210-6503409 και στο
email: cmarkou@inp.demokritos.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΜΨΚ469ΗΕΒ-Ο5Κ/document

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πλήρωση 2 θέσεων εξωτερικών
επιστημονικών συνεργατών
Το Εργαστήριο Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών
Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
«Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο
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«Ραδιοφαρμακευτική Χημεία» (Ε-11067) – Απόφαση 326η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 23-5-2003,
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας έξι (6) μηνών με
δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι (6) μήνες.

ΘΕΣΗ 1
Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος για να
υποστηρίξει τις προσπάθειες σύνθεσης και χαρακτηρισμού χημικών υποκαταστατών,
καθώς και των αντιστοίχων συμπλόκων τους με ρήνιο, γάλλιο και τεχνήτιο-99m.
Προϋπολογισμός Αμοιβής Ανατιθέμενου Έργου: 9.600,00€

ΘΕΣΗ 2
Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, φαρμακοποιού ή χημικού για να υποστηρίξει τις
προσπάθειες σύνθεσης και χαρακτηρισμού χημικών υποκαταστατών καθώς τις
προσπάθειες ραδιοεπισήμανσης και βιολογικής αξιολόγησης συμπλόκων των
ραδιομετάλλων τεχνητίου-99m και Γαλίου-68.
Προϋπολογισμός Αμοιβής Ανατιθέμενου Έργου: 8.400,00€
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά
πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-1-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού
Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην
ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρ. Ιωάννη Πιρμεττή στο τηλέφωνο 210-6503921 και
στο e-mail: ipirme@rrp.demokritos.gr ή με τον Δρ. Μηνά Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο
210-6503909 και στο e-mail: mspap@rrp.demokritos.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5ΩΥ469ΗΕΒ-Α62/document

9

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Αριθ. Τεύχους: 267

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Προκήρυξης
θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, λόγω αιτήματος για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα:
Τομέας ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Θερμοδυναμική και Ναυτικές Ενεργειακές Εγκαταστάσεις»

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η κατάθεση και παραλαβή των
αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας
της ΣΝΔ ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα),
με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση:
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων , Κοσμητεία,
Τέρμα Λεωφόρος Χατζηκυριακού
Χατζηκυριάκειο - 18539 Πειραιάς
Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται
δεκτές.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η ΣΝΔ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους ποψηφίους για
φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: στη Γραμματεία
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 09:00 έως 13:00 ώρα
και στα τηλέφωνα: 210-4581622, 210-4581309 & 210-4581644.
Οι επιθυμούντες να προσληφθούν στην παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη
Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς, τηλ:
210-4581644) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο
τύπο, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΛ9Ο6-Η5Λ/document
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Επιμελητήριο Λακωνίας: Προκήρυξη διαγωνισμού για την
πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου
Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λακωνίας, αποφάσισε ομόφωνα με την υπ’ αριθμό
36/15 απόφασή της, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 9/2015
απόφασή του, την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου με
αρμοδιότητες την διερεύνηση των αλλαγών στη νομοθεσία και συλλογή στοιχείων για κάθε θέμα
που αφορά στους επιχειρηματίες/μέλη του Επιμελητηρίου και τη σύνταξη των σχετικών
ενημερωτικών εντύπων προς αυτά, τη διατύπωση/σύνταξη των προτάσεων της Διοίκησης του
Επιμελητηρίου για κάθε θέμα και την προώθησή τους στους αρμόδιους φορείς και στα μέλη, την
παρακολούθηση και ενημέρωση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου για ευρωπαϊκά ή εθνικά
προγράμματα και την προετοιμασία αίτησης συμμετοχής σε αυτά του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Ως καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13.00. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Ξανθάκη 3, στο Γύθειο είτε
αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, οπότε λαμβάνεται υπ’ όψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η
αίτηση συνοδεύεται με αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣ2Κ469ΗΛ2-ΩΟΚ/document

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πλήρωση 6 θέσεων καθηγητών
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Φυσικής, 2) Επιστήμης των Υλικών, 3)
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Θεωρητική Μηχανική – Μηχανική των Ρευστών».
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ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1237/7-12-2015 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΧΧΝ469Β7Θ-ΟΘΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000941459
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο
«Υπολογιστική Επιστήμη Μικροφασικών και Νανοφασικών Υλικών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1242/8-12-2015 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΕΟΠ469Β7Θ-ΕΒΤ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000941097
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Μηχανική (επιστήμη του μηχανικού) των υλικών σε μικροφασικά – νανοφασικά υλικά ή/και
διατάξεις –Πειραματική κατεύθυνση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1242/8-12-2015 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7Ψ68469Β7Θ-3ΝΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000941183

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική
δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1237/7-12-2015 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΥΤΠ469Β7Θ-ΓΑΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000941539
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική
δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπεία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1237/7-12-2015 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΦΘ9469Β7Θ-0ΕΒ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000941603
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική
δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Ενδοκρινολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1242/8-12-2015 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΙΠ7469Β7Θ-Τ0Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000941344

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι η 22 / 2 / 2016
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως
αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
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«ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή
στη Γραμματεία του Tμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Τμήματος και στα τηλέφωνα:
1) Φυσική e-mail: secrphysics@upatras.gr
Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr
τηλ.: 2610-996061/996072/996073
2) Επιστήμης των Υλικών e-mail: secretariat@msci.upatras.gr
mscisecr@upatras.gr
Ιστότοπος: www.matersci.upatras
τηλ.: 2610-997554
3) Ιατρικής e-mail: secretary@med.upatras.gr
Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
τηλ.: 2610-969100/992942/969114

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»:
Πρόσληψη 7 ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα,
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, συνολικά επτά (7) ατόμων, με αντικείμενο την εκτέλεση των
έργων: «Υποστήριξη Λειτουργιών Κοινωνικού Φαρμακείου» στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας
Πολιτών, «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα streetwork», «συνοδεία
φιλοξενουμένων στα νοσοκομεία», «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα πρόληψης
και διατήρησης καλής υγείας φιλοξενουμένων στους ξενώνες του ιδρύματος», «Υποδοχή και
Υποστήριξη των καθημερινών περιστατικών του ΚΥΑΔΑ και των φιλοξενούμενων στους ξενώνες»,
«Υλοποίηση προγραμμάτων δωρεάν παροχής ειδών διατροφής & ένδυσης (Πρόγραμμα
Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρμακείου- Αθηναϊκής Αγοράς)» και συγκεκριμένα,
ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
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1ΠΕ Φαρμακοποιός (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) – ΚΥΑΔΑ Αθήνα
2ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί ή εν ελλείψει αυτών 2ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΥΑΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΞΕΝΩΝΕΣ) - ΚΥΑΔΑ Αθήνα
3ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί ή εν ελλείψει αυτών 3ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΕΝΔΥΣΗΣ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) - ΚΥΑΔΑ Αθήνα
1ΤΕ Νοσηλευτής (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ (street work), ΣΥΝΟΔΕΙΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ) - ΚΥΑΔΑ Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3, 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 ταχ. διεύθυνση:
Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης,
Πειραιώς 35, Τ.Κ.105 52, Αθήνα, υπόψιν κ.κ. Καράβη Αντωνίου, Καψάλη Κωνσταντίνου και Σιάφη
Γεωργίου (τηλ.: 210 5246516 & 210 5246515).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2015 έως και 31-12-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΠΝΟΡΘΟ-Β1Ρ/document

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»:
Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα,
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, ενός (1) ατόμου, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:
«Προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ μέσω των ΜΜΕ και την εξυπηρέτηση αιτημάτων
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ΜΜΕ ελληνικών & διεθνών σχετικά με τις δράσεις του επικοινωνιακή πολιτική χορηγιών προς το
ΚΥΑΔΑ» και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Δημοσιογράφος Μέλος της ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΤIΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΑΔΑ – Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3, 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 ταχ. διεύθυνση:
Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης,
Πειραιώς 35, Τ.Κ.105 52, Αθήνα, υπόψιν κ. Καράβη Αντωνίου (τηλ.: 210 5246516).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2015 έως και 31-12-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΟΘΟΡΘΟ-Ν7Λ/document

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο του Ν. Βοιωτίας, ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτάμηνης διάρκειας και
δεκαπέντε ημερών, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως
εξής:

1ΔΕ24 Ηλεκτρολόγος- Αλίαρτος Βοιωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
15
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ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων & Διαδικασιών
Προσωπικού, Λεωφόρος Αθηνών, Τ.Κ.320 01, Αλίαρτος,
Βοιωτία, υπόψη κ. Φροσυνού Λουκά (τηλ. : 22683 50218).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-12-2015 έως και 04-01-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΔΞΩΨ4-ΝΩΦ/document

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ):
Πρόσληψη 2 ατόμων
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ), που εδρεύει στη
Σταυρούπολη του Ν. Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2016, με δυνατότητα
ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων, στο πλαίσιο
ευρωπαϊκού προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» της Επιχείρησης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα
ως εξής:

1ΤΕ Εργοθεραπευτής - Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ) (για τη
στελέχωση των Δομών Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.)- Δήμος Παύλου Μελά
1ΤΕ Διοικητικού (Αμιγώς Λογιστικού)- Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου
Μελά «ΙΡΙΣ» (για την παρακολούθηση, εκτέλεση και εποπτεία του προγράμματος) Δήμος Παύλου Μελά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, 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 ταχ. διεύθυνση:
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ), Λαγκαδά 293, Τ.Κ. 564 30,
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Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, υπ’ όψιν κ. Γεωργιάδου Αθηνάς (τηλ.: 2310 662944 και 2310
642405).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2015 έως και 31-12-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ξ2ΖΟΚ9Θ-Ν3Ν/document

Δήμος Δωρίδας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Δήμος Δωρίδος που εδρεύει στο Λιδωρίκι του Ν. Φωκίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2)
ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία,
έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (ισοπεδωτή γαιών) - Δ. Δωρίδος (Υπηρεσία
Ηλεκτροφωτισμού - Καθαριότητας) - Λιδωρίκι
1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή-εκσκαφέα) - Δ. Δωρίδος (Υπηρεσία
Άρδευσης- Ύδρευσης - Αποχέτευσης) – Λιδωρίκι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, 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 ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Δωρίδος, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Τ.Κ. 330 53 Λιδωρίκι, Φωκίδα, υπόψιν κ. Δούκα
Θεοδώρας (τηλ. : 22663 50300).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-12-2015 έως και 02-01-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΝΠΩ9Ζ-Υ20/document
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Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»:
Πρόσληψη 2 ατόμων
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια), που εδρεύει στο Ν. Καβάλας,
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των
Υπηρεσιών της Επιχείρησης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικός 1ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
αυτοπροσώπως στα Γραφεία της Επιχείρησης, στην ταχ. διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια), Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης, Γραφείο
Προσωπικού, Ομονοίας 117, Τ.Κ. 654 03, Καβάλα, υπόψιν κ. Ελευθεριάδου Αμαλία, τηλ. 2510
831388, εσωτ. 5, είτε να επισκεφτούν την Ιστοσελίδα της Επιχείρησης
(www.kavalagreece.gr/category/prokirikseis / ) όπου θα δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσουν την
Ανακοίνωση, το Έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και τα Παραρτήματα της
Ανακοίνωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-12-2015 έως και 04-01-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66Ι5ΟΡΦΛ-ΑΤΛ/document

Δήμος Αλμυρού: Πρόσληψη 19 ατόμων
Ο Δήμος Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό Βόλου του Ν. Μαγνησίας, ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας,
συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Δήμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
18
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3ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - Αλμυρός
1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικών - Αλμυρός
15ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Αλμυρός.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, 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 ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Αλμυρού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Βασ. Κωνσταντίνου
117, Τ.Κ. 371 00, Αλμυρός Βόλου, Μαγνησία, υπ’ όψιν κυρίας Ελένης Μελαχροινάκη (τηλ. : 24223
50217).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-12-2015 έως και 04-01-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ι9ΕΩΨ7-7Κ0/document

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
Πρόσληψη 7 ατόμων
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα,
ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων στις θέσεις Συντονιστών στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις της Χώρας και συγκεκριμένα:
01. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
02. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
03. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
04. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
05. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
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06. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
07. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική
«ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» με ένδειξη ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΔ1, η οποία
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr ), στο διαδικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (www.asep.gr ) και στους διαδικτυακούς τόπους των επτά
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Για τη συμπλήρωση της αίτησης-βιογραφικού σημειώματος προτείνεται η χρήση του Adobe
Reader έκδοση 9 ή και μεταγενέστερη. Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται δωρεάν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://get.adobe.com/reader .
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
αίτησης, στο τηλ.: στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες 08:00π.μ. – 16:00μ.μ., στα τηλ.: 213 13 19 124 και 213 13 19131.
Ειδικότερα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται:
Α)είτε αυτοπροσώπως στο: ΑΣΕΠ, Πουλίου 6, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, από Δευτέρα έως και
Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30π.μ. έως 15:30μ.μ.),
Β)είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στο: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 1ΣΑΔ/2015,
Τ.Θ. 14 308,Τ.Κ. 115 10, Αθήνα.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση
τίθεται σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.
Οι υποψήφιοι κοινοποιούν αυθημερόν τις αιτήσεις τους στις Διευθύνσεις
Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν και καταθέτουν στο προσωπικό τους
μητρώο όλα τα δικαιολογητικά για τα στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-01-2016 έως και 22-01-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ/document
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Δήμος Εορδαίας: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ο Δήμος Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, του Ν. Κοζάνης, ανακοινώνει την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά
τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα,
ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Βοηθός Υδραυλικού - Πτολεμαΐδα
1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Πολυμηχανήματος) - Πτολεμαΐδα
1ΥΕ Εργάτης/τρια Γενικών Καθηκόντων – Πτολεμαΐδα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, 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 ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Εορδαίας, Γραφείο Προσω̟πικού, 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 502 00, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη,
υ̟πόψιν κ. κ. Πατσίκα Κώστα, Σουφερλή Δήμητρας
(τηλ. : 24633 50130, 24633 50131).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2015 έως και 31-12-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΧΓ8ΩΡ6-ΒΨ8/document

Ι.Τ.Υ.Ε. « ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» :Σύναψη έξι (6) συμβάσεων μισθώσεως έργου
ιδιωτικού δικαίου
Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών & Εκδόσεων ΤΥΕ «Διόφαντος», που εδρεύει στην Αθήνα
και στην Πάτρα, προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα
ακόλουθα αντικείμενα έργου:
1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την παραγωγή υλικού και σεναρίων εκτίμησης
κομβικών ικανοτήτων και για την τεχνική υποστήριξη επιστημονικών ομάδων, με
έργο την ανάπτυξη υλικού εκτίμησης κομβικών ικανοτήτων και συναφούς
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επιμορφωτικού υλικού.
2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για το συντονισμό και την προετοιμασία των
σχολείων που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου, καθώς και για την
παραγωγή και αξιολόγηση υλικού εκτίμησης ικανοτήτων με ΤΠΕ για μαθητές, και
ανάπτυξης αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού.
3. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τη συλλογή δεδομένων εκτίμησης
αποτελεσμάτων για το δίκτυο επιμορφωτών και εκπαιδευτικών του έργου, καθώς και
για πιθανούς κινδύνους κατά την υλοποίηση του έργου. Συμμετοχή στο συντονισμό
δράσεων, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και στην προετοιμασία
παραδοτέων, αναφορών και δελτίων προόδου.
4. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την προετοιμασία, την οργάνωση και το
συντονισμό των εκπαιδευτικών που θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του έργου.
Οι παραπάνω εργασίες αφορούν στο σύνολο των πακέτων εργασίας του έργου στα οποία
συμμετέχει το ΙΤΥΕ.
Οι θέσεις εργασίας στο σύνολο τους απαιτούν πλήρες ωράριο απασχόλησης για την
κάλυψη των απαιτήσεων του έργου και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις απασχόλησης
συνεργατών που επιθυμούν μερική απασχόληση, πλην της θέσης Κ4.
Η τυπική λήξη των συμβάσεων θα είναι σύμφωνα με το τρέχον Workplan είναι η 28-02-2018, ενώ
μπορεί να ανανεωθεί.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου
ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής
προτάσεων σύναψης σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου που βρίσκεται στο
διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»
www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ /
Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π1459_2112-2015).
Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων
σύναψης σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου προϋποθέτει την εγγραφή του
ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο
Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης Μισθώσεως Έργου aitisi.cti.gr και ειδικότερα
στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία
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εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη
διαδικασία υποβολής της πρότασης.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Ένσταση ή Αίτηση πρόσβασης - Πρόσκληση με Κωδικό: Π1459_21-12-2015». Πληροφορίες στο
http://www.cti.gr και στην κ. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-01-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΩ646941Δ-ΕΩ1/document

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη Επιστημονικών
Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών,
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για την ανάθεση διδακτικού έργου με ατομικές συμβάσεις
εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διδασκαλία μαθημάτων, κατά το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 των Τμημάτων: α) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
Ένδυσης (Κιλκίς), β) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, γ) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών δ) Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ΤΕ της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας για τα μαθήματα και την κατά
περίπτωση εβδομαδιαία απασχόληση, όπως αυτά αναγράφονται στα παραρτήματα 1, 2, 3, 4 της
παρούσας προκήρυξης για κάθε ένα Τμήμα χωριστά.

Η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους στις οικείες
γραμματείες των Τμημάτων, όπου διατίθενται έντυπα αιτήσεων, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της
προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι από 31.12.2015 έως και 19.1.2016.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις Γραμματείες
των Τμημάτων και στα τηλέφωνα :
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-Γραμματεία Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς), τηλ. 2341029876,
εσωτ. 26.
-Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, τηλ. 2321049341
-Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογρφαίας και
Γεωπληροφορικής ΤΕ, τηλ. 2321049151, 2321049107
-Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τηλ. 2321049136
-Ταχυδρομική Δ/νση για τα Τμήματα
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα ………..
Τέρμα Μαγνησίας
62124 ΣΕΡΡΕΣ
-Ταχυδρομική Δ/νση για το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)
Γ. Αργυρίου 16
Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
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 ).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΗ6Λ469143-ΥΟ9/document
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ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Ανακοίνωση –Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδόντα
πέντε(85) υπαλλήλων στην Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 2/61849/0004/27.11.2015 Πρόσκλησης
του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης (ΑΔΑ):7ΧΒ9Η-84Τ.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: Ο-62882/15.12.2015 Πρόσκλησης της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΨΛ5ΧΙΔΞ-ΩΟ9.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: Ο-62883/15.12.2015 Πρόσκλησης της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΩΧ90ΙΔΞ-ΨΩΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη στελέχωση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου να στελεχωθεί το Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου
τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982,
προκειμένου να καλυφθούν σαράντα δύο (42) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).
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Αριθ. Τεύχους: 267

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα διανομής της
παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΧΧ74653Ο7-Ξ5Β/document
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