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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 12 ατόμων
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α.ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο
«Κυτταρολογία», (ΦΕΚ 1188/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΜΕΗ469Β7Ξ-9ΓΟ, Κωδικός Ανάρτησης
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP12235 (Αναπληρωτής)/ APP12236 (Επίκουρος)
2. ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιολογία», (ΦΕΚ 1189/12-072019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΨΩΟ5469Β7Ξ-ΩΒ9, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12246
3.ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική των Μεταγγίσεων», (ΦΕΚ
1189/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΘΙΡ469Β7Ξ-ΨΒΚ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12247
4. ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία», (ΦΕΚ
1190/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΦΛ6469Β7Ξ-810, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12250

Β. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Υδατοκαλλιέργειες και
Περιβάλλον»,

(ΦΕΚ

1189/12-07-2019/τ.Γ’),

ΑΔΑ: Ψ08Σ469Β7Ξ-4ΞΥ,

Κωδικός Ανάρτησης

«ΑΠΕΛΛΑ»: APP12248

Ένας

(1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών

Οργανισμών», (ΦΕΚ 1190/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΨΞΛΚ469Β7Ξ-Σ7Α, Κωδικός Ανάρτησης
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP12251

2

Τρίτη 30
Ιουλίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 439
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υδατοκαλλιέργειες», (ΦΕΚ
1137/04-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Α3Χ469Β7Ξ-ΙΞΟ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12255

Γ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία και Υδατικοί Πόροι»,
(ΦΕΚ 1188/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΓ89469Β7Ξ-ΤΩΧ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12240

2.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες και Εργαλεία CAD
για την Αξιοπιστία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων», (ΦΕΚ 1190/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ:
Ψ259469Β7Ξ-ΦΛΓ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12252

Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Λογισμικού για
Λειτουργικά και Κατανεμημένα Συστήματα», (ΦΕΚ 1137/04-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΜ2Γ469Β7ΞΜΡ2, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12258

Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και χαρακτηρισμός
υλικών, διατάξεων και συστημάτων με έμφαση στον μαγνητισμό και την ευφυή ενέργεια», (ΦΕΚ
1188/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ψ2ΠΝ469Β7Ξ-ΓΙΧ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12243

Δ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Ιστορία», (ΦΕΚ
1137/04-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΦΥΤ469Β7Ξ-Ξ4Χ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12259

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση
υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: http://apella.minedu.gov.gr
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Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
1) Τμήμα Ιατρικής: κ. Κοντογιάννη Αρετή, τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546
2)Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος:
2421093011, FAX: 2421093157.

κ. Ναουμίδης Ιωάννης, τηλ.

3)Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: κ. Διβάνη Χαρίκλεια, τηλ. 2421074112, FAX: 2421074169.
4)Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: κ. Καρασίμου Μαρία, τηλ.
2421074967, FAX:2421074997.
5)Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: κ. Αβραμίδου Βηθλεέμ, τηλ.
2421074780, FAX: 2421074781.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-09-2019.

Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» :
Πρόσληψη 8 ατόμων
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» που εδρεύει στην Κηφισιά της
Περιφέρειας Αττικής αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην
ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας σύμφωνα με την υπ.αρ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 80905/30-10-17 Υ.Α.
(ΦΕΚ 4066/Β/17).
Οκτώ (8) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας, που είχαν συσταθεί
με την υπ.αρ.πρωτ. Α3β/5751/09-06-87 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 296/Β/87) στο αναφερόμενο νοσηλευτικό
ίδρυμα, μεταφέρονται/μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Παθολογικής
Ογκολογίας.
Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 2
Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στο Τμήμα Ειδικοτήτων της Δ/νσης Υγείας
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών ( Λ.Αλεξάνδρας 196) , ενώπιον Επιτροπής που
θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών Κας Ερμιόνης
Κυπριανίδου. Σύμφωνα με την σειρά ανάδειξης τους από την κληρωτίδα, σε πρώτο χρόνο θα
προταθούν για τοποθέτηση οι κληρωθέντες ιατροί σε όσες θέσεις έχουν μεταφερθεί/μετατραπεί
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ως και την ημερομηνία της κλήρωσης και οι υπόλοιποι σε δεύτερο χρόνο σύμφωνα με την σειρά
μεταφοράς/μετατροπής των υπόλοιπων θέσεων έως την πλήρωση και των οκτώ (8).
Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
α. Ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ.αρ. 204/98 Π.Δ.(ΦΕΚ 162/Α/98) και έχουν
εκπληρώσει δυόμιση (2,5) έτη ειδίκευσης στην ειδικότητα της Παθολογίας και ένα (1) εξάμηνο στην
ειδικότητα της Αιματολογίας είτε ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αρ.πρωτ.
Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843/29-08-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 4138/Β/18) και έχουν εκπληρώσει δύο (2) έτη ειδίκευσης
στην ειδικότητα Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» της Παθολογίας .
β. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε
νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Παθολογικής
Ογκολογίας.
γ. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή
για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Παθολογικής Ογκολογίας.
Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν
για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που
κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το
είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.
Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτηση
τους, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη των
θέσεων από την εν λόγω κλήρωση.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1600361

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16- 9-2019 έως και 27-9-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΑΘΧ7Λ7-Γ2Ξ/document
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου: Πρόσληψη 7 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Περιφέρειας Κρήτης
ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 3η
ΦΑΣΗ» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 3η ΦΑΣΗ» απολογιστικά και με
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της
σύμβασης έως το τέλος του έργου, ως εξής:

4 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών σε οικοδομικές εργασίες.
Περιοχή απασχόλησης: Νησίδα Σπιναλόγκας

1 ΔΕ Εξειδικευμένος Εργατοτεχνίτης σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών σε αρχαιολογικές
εργασίες. Περιοχή απασχόλησης: Νησίδα Σπιναλόγκας

1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (ομάδα Β'). Περιοχή απασχόλησης: Νησίδα
Σπιναλόγκας

1 ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Περιοχή απασχόλησης: Νησίδα
Σπιναλόγκας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Κ. Παλαιολόγου 74, Τ.Κ. 72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ υπόψιν κ. Μ.
Σαπουντζή (τηλ. Επικοινωνίας: 2841028361).
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.
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Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για
την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2841028361, 2841090511

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΦ34653Π4-ΧΝΝ/document

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου,(http://dms.aegean.gr/) πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, στα
γνωστικά αντικείμενα:


«Διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας»



«Διδασκαλία Εβραϊκής Γλώσσας»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος και /ή εξειδικευμένης ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας θα πρέπει να
καταθέσουν εντύπως ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά (TMS_Gramm@aegean.gr), στη Γραμματεία
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του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Μεσογειακών
Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου
3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού θα
πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή επάρκειας για τη
διδασκαλία της αντίστοιχης Ξένης Γλώσσας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2241099312, 2241099314, 2241099317

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-09-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΝ9469Β7Λ-15Ζ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών που εδρεύει στην Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει την
πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την εκτέλεση του υποέργου 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ» του
έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» που υλοποιείται
με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ως εξής:

5 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης ομάδας [πρώην τομέας Α΄] – με εξειδίκευση
στον λίθο).
Περιοχή απασχόλησης: Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπιείου
Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
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θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
ΕΦΑΠΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, ΤΚ 11742, Αθήνα υπόψιν κ. Ευάγ. Χουντάλα
(τηλ. επικοινωνίας: 2109238724, εσωτ. 203).
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.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την
Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία (στο φαξ: 2109239023) ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση efaath@culture.gr ) εντός της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2109238724, εσωτ. 203

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΝΟΙ4653Π4-10Η/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Πρόσληψη 5 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει
την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, συνολικά πέντε (5) ατόμων, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για

τις

ανάγκες του υποέργου

«Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση υποδομών και αποκατάσταση στα μνημειακά κελύφη της νησίδας

9

Τρίτη 30
Ιουλίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 439
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου – Δημιουργία της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου»
του έργου «ΝΗΣΙΔΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ», που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της
αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ως εξής:

1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην αναστήλωση και προστασία μνημείων. Περιοχή
απασχόλησης: Νάξος.

1 ΠΕ Μηχανικών , ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αναστήλωση και προστασία
μνημείων. Περιοχή απασχόλησης: Νάξος.

1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] – Συντήρηση
Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων) με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών
αντικειμένων και λίθου και ελλείψει αυτών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους της
ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση
κεραμικών αντικειμένων και λίθου με εμπειρία σε αντίστοιχα αρχαιολογικά έργα. Περιοχή
απασχόλησης: Νάξος.

1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (2ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Β΄] – Συντήρηση
Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων) με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και
ελλείψει αυτών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών
Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών με εμπειρία σε
αντίστοιχα αρχαιολογικά έργα. Περιοχή απασχόλησης: Νάξος.

1 ΔΕ

Εξειδικευμένων

Εργατοτεχνιτών

με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και αντίστοιχα

αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους της ειδικότητας
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και αντίστοιχα αρχαιολογικά
έργα. Περιοχή απασχόλησης: Νάξος.

Η πρόσληψη του επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων αφορά στην εκτέλεση των
αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος
του έργου.
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, 105 55,
Αθήνα.

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.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την
Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αριθ. 20 παρ. 7 του
Ν.2738/1999).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2103250148

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δέκα (10) 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.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ήτοι από 25-7-2019 έως και 07-08-2019.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠ3Ζ4653Π4-ΧΧ2/document
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Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σητείας: Πρόσληψη 4 ατόμων
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σητείας
προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων, ως εξής:

Μια (1) θέση για το Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Σφάκας
Δυο (2) θέσεις για το Δημοτικό Πισκοκεφάλου
Μια (1) θέση για το 2ο Δημοτικό Σητείας

Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019 - 2020.
Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το
αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
Οι ώρες απασχόλησης είναι:


Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί



Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 και από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το
σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του
σχολείου.
Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση
ύψους 176 ευρώ, για
την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σχετική αίτηση μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σητείας που βρίσκεται στο
ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Σητείας οδός Βαρθολομαίου 9 στη Σητεία, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στα τηλ. : 2843340002, και 2843094341 (Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Σφάκας),
2843022036 (Δημοτικό Πισκοκεφάλου), 2843025130 (2ο Δημοτικό Σητείας)
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ2Π74655ΓΨ-ΘΩΩ/document

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4
ατόμων
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας
Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων (ΦΕΚ 953/Γ΄/05.06.19) και ενός (1) ατόμου (ΦΕΚ
1049/Γ΄/08.06.2019), στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α.ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1.ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
-Αριθ. Προκήρυξης 1819026365/26-3-19/15-03-19 (ΑΔΑ: ΩΛΑΦ46ΨΖ2Ν-ΛΕΣ)
Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική –Τοξικολογία»

2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
-Αριθ. Προκήρυξης 1819031958/26-03-19/15-03-19 (ΑΔΑ:Ψ4Ξ746ΨΖ2Ν-ΒΧ5)
Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Επείγουσα Ιατρική»

3. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
-Αριθ. Προκήρυξης 1819026369/26-03-19/15-03-19 (ΑΔΑ:ΩΔ2Η46ΨΖ2Ν-ΞΥ3)
Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ιατρική-Προληπτική Ιατρική»
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Β.ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ,
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,

ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

-Αριθ. Προκήρυξης 1819032664/24-05-19/25-04-19 (ΑΔΑ:69ΖΘ46ΨΖ2Ν-ΟΙΚ)
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, θα πρέπει 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
ΦΕΚ της προκήρυξης.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
1) Τμήμα Ιατρικής, τηλ.: 2107462003, 2107462052
2) Τμήμα Χημείας, τηλ.: 2107274947

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-09-2019

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 4 ατόμων
Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας, και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύει στην Κομοτηνή της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης,
προτίθεται, εφόσον διατεθούν οι σχετικές πιστώσεις, να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου
χρόνου, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, ειδικούς επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχους
διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, προκειμένου να
διδάξουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τα παρακάτω μαθήματα:
Βουλγαρική Γλώσσα και φιλολογία (1 θέση)
Ρουμανική Γλώσσα και φιλολογία (1 θέση)
Ρωσική Γλώσσα και Φιλολογία (2 θέσεις)
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις,
δηλώνοντας με σαφήνεια για ποια συγκεκριμένη κατεύθυνση ενδιαφέρονται, στη Γραμματεία του
Τμήματος. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται (εντύπως και σε ηλεκτρονική μορφή-CD) από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως
από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά θα σταλούν και ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Παναγή Τσαλδάρη 1 (Β΄ κτίριο)
69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Υπόψη
κας Αθανασίας Ναουμίδου, τηλ. 25310-39458

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος
στα τηλ. 25310 39420, 25310 39458 και στην ηλ. Διεύθυνση secr@bscc.duth.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΖΖΞ46ΨΖΥ1-891/document

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»:
Πρόσληψη 3 ατόμων
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Γραφείο Προέδρου) προκηρύσσει
την πρόσληψη

τριών (3) ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος/έργου 12282

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ», με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών
(3) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, ως εξής:
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Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων με
έμφαση στις δηλωτικές γλώσσες προγραμματισμού για τον ορισμό ροών επεξεργασίας.
Απαιτούμενα προσόντα (και συντελεστές βαρύτητας):
• Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής
Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών. (Συντελεστής 15%).
• Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή εθνικών έργων έρευνας &
ανάπτυξης και στην συγγραφή παραδοτέων ευρωπαϊκών ή εθνικών
έργων έρευνας & ανάπτυξης. (Συντελεστής 30%).
• Εμπειρία στην χρήση της γραμμής εντολών σε περιβάλλον Linux και
στην

χρήση

συστημάτων

code

versioning

και

ειδικά

του

Git

(Συντελεστής20%).
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Συντελεστής 15%).
• Επιθυμητές οι σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου και η
ερευνητική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο. (Συντελεστής 20%).

Δύο

(2)

θέσεις

ανάπτυξης

συστήματος

βασισμένου

στις

ροές

επεξεργασίας.
Απαιτούμενα προσόντα (και συντελεστές βαρύτητας):
• Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής
Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών. (Συντελεστής 15%)
• Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού, με περισσότερο επιθυμητές τις
γνώσεις

προγραμματισμού

σε

1.

Python

και
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αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού. (Συντελεστής 20%)
• Εμπειρία στη χρήση της γραμμής εντολών σε περιβάλλον Linux και στην
χρήση συστημάτων code versioning και ειδικά του Git. (Συντελεστής 20%)
• Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των συστημάτων ροών επεξεργασίας.
(Συντελεστής 25%)
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. (Συντελεστής 10%)
Επιθυμητές οι σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. (Συντελεστής 10%)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση
Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2019-2351 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος
Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail
από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr
Πληροφορίες : οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
με την κα Δώρα Κατσαμώρη (τηλ. 210-6503204, email: dkatsamori@iit.demokritos.gr)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-08-2019 (23:59)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Π0Ρ469ΗΕΒ-9ΑΚ/document

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας: Πρόσληψη 2
ατόμων
Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την
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πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων σε θέσεις Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β βαθμίδας, ως
εξής:
 Μία (1) Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β βαθμίδας (Κύριος ΕΛΕ) με γνωστικό
αντικείμενο «Βιοτεχνολογίας με έμφαση στη Μοριακή Βιοφυσική και Βιοαισθητήρες».
 Μία (1) Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β βαθμίδας (Κύριος ΕΛΕ) με γνωστικό
αντικείμενο «Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), στη διεύθυνση:
imbb@imbb.forth.gr

Επικοινωνία
Κ. Γεωργία Χουλάκη
ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
Νικολάου Πλαστήρα 100, Ηράκλειο, Κρήτη
Email: imbb@imbb.forth.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810391100

Τελευταία

ημερομηνία

υποβολής

υποψηφιοτήτων

(ημερομηνία

αποστολής

μηνύματος

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) : 10 - 09- 2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω71Ζ469ΗΚΥ-ΜΧΨ/document

Εθνικό Θέατρο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Εθνικό Θέατρο που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει την πλήρωση
δύο (2) θέσεων συνεργατών εξειδικευμένων στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων που ανήκουν σε
ευάλωτες / ευπαθείς ομάδες ή/και με ειδικές ανάγκες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
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ορισμένου χρόνου μερικής (εκ περιτροπής) απασχόλησης για την υλοποίηση του προγράμματος
εφηβικού θεάτρου σε 4 σχολεία από οκτώ Περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, με κωδικό ΟΠΣ 5010754, ως εξής:

ΚΩΔ

Β.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ (€)

Καλλιτέχνης – εμψυχωτής για την

2

υλοποίηση προγράμματος εφηβικού
Θέατρου

σε

δύο

σχολεία

1/10/2019-

3.939,39

30/6/2020

των

ακόλουθων Περιφερειών: Αττική,
Δυτική

Ελλάδα,

Πελοπόννησος,

Ιόνια, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πτυχίο αναγνωρισμένης Δραματικής Σχολής ή Σκηνοθεσίας Θεάτρου της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
2. Εργασιακή εμπειρία στο χώρο του θεάτρου, τουλάχιστον 24 μηνών.
3. Εξειδίκευση στη θεατρική αγωγή και εκπαίδευση εφήβων / νεανικών ομάδων που ανήκουν σε
ευάλωτες / ευπαθείς ομάδες ή / και με ειδικές ανάγκες. Η Εξειδίκευση αποδεικνύεται είτε:
- με αποδεδειγμένη συναφή εμπειρία μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
/σεμιναρίων ή εργαστηρίων θεατρικής αγωγής και εκπαίδευσης τέτοιων ομάδων, ελάχιστης
διάρκειας 72 ωρών.
- είτε με σχετική πιστοποιημένη γνώση, π.χ παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
/σεμιναρίων ή εργαστηρίων επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στη θεατρική αγωγή και εκπαίδευση
τέτοιων ομάδων αποδεδειγμένης διάρκειας 72 ωρών.
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο
φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της Πράξης «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ» - ΜIS 5010754 - Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση». Ο φάκελος θα περιέχει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και
υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), μαζί με όλα τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων,
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της επαγγελματικής εμπειρίας τους δικαιολογητικά και λοιπά
έγγραφα. Ο φάκελος υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Εθνικού Θεάτρου, Σατωβριάνδου 42, 2Ος
Όροφος Αθήνα ΤΚ 104 37, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 – 14.00.
Υπογραμμίζεται ότι τα δικαιολογητικά και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα, θα πρέπει να είναι
αντίγραφα ή/και αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, όπως κατά περίπτωση
ζητείται.
Αν δεν αναγράφεται στο φάκελο ο τίτλος της Πράξης, ο κωδικός και ο τίτλος της ειδικότητας, τότε ο
υποψήφιος αποκλείεται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία. Στην εσωκλειόμενη αίτηση
συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του
υποψηφίου, καθώς επίσης και να απαριθμούνται ονομαστικά όλα τα δικαιολογητικά που
επισυνάπτονται.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταθέσουν ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς το
φάκελο υποψηφιότητάς τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι ο
φάκελος θα πρέπει να φέρει απολύτως ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη
ταχυμεταφορέα με ημερομηνία έως και την 23/08/2019. Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει
μεταγενέστερη ημερομηνία, αυτό συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία. Ο φάκελος θα πρέπει να υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Εθνικού
Θεάτρου, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα ΤΚ 104 37.

Πληροφορίες : κ. Ελένη Ζαραφίδου , τηλ. 2107001469(εσωτ.318)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-08-2019 και ώρα 14:00

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ1ΗΨ469ΗΓΥ-ΡΗΞ/document
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