Τρίτη 06
Αυγούστου
2019

Αριθ. Τεύχους: 440
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ........................................................................................................ 1
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 70 ατόμων ............................................ 2
Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 32 ατόμων.................................. 3
Δήμος Κατερίνης: Πρόσληψη 25 ατόμων .......................................................................... 11
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: Πρόσληψη 20 ατόμων ................................................ 14
Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 10 ατόμων ........................................................................... 19
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ................................................................................................. 21
Δήμος Κισσάμου: Πρόσληψη 5 ατόμων ............................................................................ 23
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων ..................... 25
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας: Πρόσληψη 3 ατόμων ......................... 27
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων: Πρόσληψη 3 ατόμων ...................... 30
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: Πρόσληψη 2 ατόμων .... 31
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Πρόσληψη 1 ατόμου ...................................................... 34
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: Πρόσληψη 41 ατόμων ............................................... 35
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσληψη 31 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ....... 36
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 9 ατόμων ........................................... 38
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων ........................ 39

1

Τρίτη 06
Αυγούστου
2019

Αριθ. Τεύχους: 440
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 70 ατόμων
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας), που εδρεύει
στο Ηράκλειο της Περιφέρειας Κρήτης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’
και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020
στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο», (κωδ. έργου: 80690), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,
(αρ. πρωτ. απόφασης Ένταξης 3573/04.07.2019) με MIS 5045874, ΕΔΒΜ96 η οποία
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς
Πόρους, και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (Συνεδρίαση
07/Θ.02ο/15.07.2019 & Συνεδρίαση 10/Θ.17ο/31.07.2019) οι οποίες αναρτήθηκαν στο δικτυακό
τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ4ΖΡ46ΜΗ2Ι-ΦΩ2 & ΑΔΑ: ΩΖ0346ΜΗ2Ι-2ΞΓ
αντίστοιχα, προσκαλεί (για την κάλυψη εβδομήντα (70) θέσεων) Νέους Επιστήμονες, κατόχους
Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου γ ι α το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στις θέσεις που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ελληνικού
Μεσογειακού

Πανεπιστημίου

(Συνεδρίαση

με

αρ.

πράξης

07/Θ.14ο/11.07.2019)

και

περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα θέσεων του παραρτήματος της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ:ΨΜΜ046ΜΗ2Ι-5ΟΦ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να
υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο,
προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020. Διευκρινίζεται ότι
κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο. Επίσης, απαραίτητη είναι και η παροχή συμβουλευτικού έργου στου
φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, υπό την επίβλεψη του/της Προέδρου του εκάστοτε
Τμήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους
ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:

2

Τρίτη 06
Αυγούστου
2019

Αριθ. Τεύχους: 440
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/12761_01082019.aspx. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης
δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία (1) θέσεις, παρακαλείσθε να
υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό προτάσεων συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για κάθε πρόταση.

Πληροφορίες: κα Χρυσούλα Κουμάκη (τηλ. 2810 379170, email: ckoumaki@staff.hmu.gr ) ή κα
Γεωργία Ζουρνατζίδου (τηλ. 2810 379175, email:zournatzidou@staff.hmu.gr).

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 27-08-2019 και ώρα 14:00

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΜΜ046ΜΗ2Ι-5ΟΦ/document

Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 32 ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά τριάντα δύο (32)
καθηγητών μουσικής και χορού για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού
Θεσσαλονίκης» του Δήμου Θεσσαλονίκης -και ειδικότερα για το Δημοτικό Ωδείο και την Ανωτέρα
και Ερασιτεχνική Σχολή Χορού- που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τους εξής ανά
ειδικότητα, υπηρεσία, έδρα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πίνακας Α : Θέσεις Εποχικού Προσωπικού (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Ειδικότητα

ΤΕ
Καθηγητή/τριας

Υπηρεσία

Δημοτικό Ωδείο

3

Έδρα
Υπηρεσίας

Διάρκεια
Σύμβασης

Αριθμός

Θεσσαλονίκη

9

1

Ατόμων
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101

Βιολιού

Θεσσαλονίκης

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

102

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Τσέλου

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

103

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Όμποε

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

104

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Κλαρινέτου

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

105

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Τρομπέτας

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

106

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Κόρνου

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

107

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Τρομπονιού

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

108

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Κρουστών

ΤΕ
Καθηγητή/τριας

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

109
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Τούμπας

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

110

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Μονωδίας

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

111

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Μελοδραματικής

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

112

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Ακουστικής
Κιθάρας

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

113

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Σύνθεσης

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

114

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Ηλεκτρικού
Μπάσου

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

115

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Ηλεκτρικής
Κιθάρας

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

116

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Φωνητικής
Μουσικής
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ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Νυκτών Οργάνων

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Φωνητικής
Παραδοσιακής
Μουσικής και
Μουσικής του
Κόσμου

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Ιδιόφωνων
Οργάνων

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Οργανικών
Συνόλων και
Σολιστικών
Οργάνων με
έμφαση στην
παραδοσιακή
μουσική

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

121

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Κρουστών
Οργάνων

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

122

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Πιανιστικής

117

118

119

120
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Συνοδείας

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

123

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Διεύθυνσης
Χορωδίας

Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

124

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Σαξοφώνου

Δημοτικό
Ωδείο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

9

1

125

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Ορθοσωμικής για
μουσικούς

Σχολή Χορού

Θεσσαλονίκη

9

1

126

ΔΕ
Καθηγητή/τριας
Χορού

Σχολή Χορού

Θεσσαλονίκη

9

1

127

ΤΕ
Καθηγητή/τριας
Συνοδού Πιανίστα

Σχολή
Χορού

Θεσσαλονίκη

9

1

128

ΠΕ
Καθηγητή/τριας
Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας

Πίνακας Β : Απαιτούμενα Προσόντα ανά Κωδικό Θέσης
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Κωδικός
Θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 έως

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

115

Πτυχίο ή δίπλωμα του αντίστοιχου οργάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.

116

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο ή δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.

117

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο ή δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ : Έμφαση σε όργανα παραδοσιακής μουσικής και μουσικής του κόσμου.

118

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο ή δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ : Έμφαση σε παραδοσιακή μουσική και μουσική του κόσμου.

119

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο ή δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.

120

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο ή δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ : Έμφαση στην παραδοσιακή μουσική.

121

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο ή δίπλωμα του αντίστοιχης ειδικότητας από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ : Έμφαση σε Σχολή jazz, αυτοσχεδιαζόμενης, μουσικής και ρευμάτων pop
μουσικής κουλτούρας.
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122

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα του αντίστοιχου οργάνου (Σχολή πληκτροφόρων οργάνων) από μη
πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος.

123 έως
125

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο ή δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.

126

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο από Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού αναγνωρισμένη από το κράτος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ : Οι ζητούμενες θέσεις θα καλύψουν τις
εξής ειδικότητες : α)Σύγχρονο χορό (απαιτείται 5ετής προϋπηρεσία με ειδικότητα στο
σύγχρονο χορό), β)Κλασσικό μπαλέτο, προαιρετικά pas de deux και ρεπερτόριο
(απαιτείται 5ετής προϋπηρεσία με ειδικότητα στο κλασσικό μπαλέτο), γ)Ρυθμική
(απαιτείται 5ετής προϋπηρεσία και γνώση ενός (1) μουσικού οργάνου,
δ)Παραδοσιακοί χοροί (απαιτείται 5ετής προϋπηρεσία με ειδικότητα στους
παραδοσιακούς χορούς), ε)Κλασσικό και σύγχρονο χορό για ερασιτεχνικά τμήματα
(δεν απαιτείται 5ετής προϋπηρεσία)

127

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα του αντίστοιχου οργάνου (Σχολή πληκτροφόρων οργάνων) από μη
πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ : Εμπειρία σε συνοδεία μαθημάτων μπαλέτου και σύγχρονου χορού σε
Ερασιτεχνική ή Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού.

128

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο Ψυχολογίας.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ : Εμπειρία διδασκαλίας σε Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού.

Πίνακας Βαθμολόγησης Κριτηρίων
1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

9

Τρίτη 06
Αυγούστου
2019

Αριθ. Τεύχους: 440
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κωδικοί 101 έως 125 (20 μονάδες ανά έτος καλλιτεχνικής
δραστηριότητας και έως 10 έτη)
4. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κωδικοί 126 και 127 (10 μονάδες για κάθε συμμετοχή σε
σεμινάριο σχετικό με αντικείμενο, 20 μονάδες για κάθε συμμετοχή σε χορευτική παράσταση)
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ή ΑΚΡΟΑΣΗ Κωδικοί 126 και 127 με βαθμολόγηση επιτροπής και
άριστα το 20

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα
τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 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:
Κων/νου Καραμανλή 141, ΤΚ 54249, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης», υπόψιν κ. Μακρυγιαννάκη (για αιτήσεις μουσικών) και υπόψιν κας
Κορωναίου (για αιτήσεις σχετικές με τη Σχολή Χορού). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 311600. 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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας.
Η συσσώρευση 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.: 2310311600
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 05-08-2019 έως και 14-08-2019 και ώρες 8:00 – 14:30.
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΤ1Τ46ΜΠ6Ψ-303/document

Δήμος Κατερίνης: Πρόσληψη 25 ατόμων
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων που θα
απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του εν
λόγω Δήμου, ανά ειδικότητα, ως εξής:

8 ΔΕ Οδηγών (κωδικός θέσης: 120)
17 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (κωδικός θέσης: 121)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδ.
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
θέσης
120

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού
Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων
ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Ή
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Ή
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Ή
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή Γ’ + Ε’ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου
2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται :
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται
από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας
βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα
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σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και
απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της
διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή, και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσία της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη,
λήξη)
 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια
βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή
υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη
από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις
του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ),
ο υποψήφιος
προκειμένου
να γίνει
δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ
της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο
της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω
πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής
κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο
λόγος αδυναμίας καθώς και
 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

121

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997).


Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
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Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο
Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), την αίτηση (χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Κατερίνης), καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2351350412

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 02-08-2019 έως και 07-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖ9ΗΩΕΤ-ΗΞΙ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: Πρόσληψη 20 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα του νομού Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

101

Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Κέρκυρας

Τόπος

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την
5
ημερομηνία
υπογραφής
της
σύμβασης
και
για διάρκεια
απασχόλησης
τεσσάρων (4)
μηνών
και
όχι

απασχόλησης
Παλαιό
Φρούριο
Κέρκυρας
(Δ. Κέρκυρας)
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πέραν της 3112-2019
102

Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Κέρκυρας

Αρχαιολογικό
Μουσείο
Κέρκυρας
(Δ. Κέρκυρας)

ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την
4
ημερομηνία
υπογραφής
της
σύμβασης
και
για διάρκεια
απασχόλησης
τεσσάρων (4)
μηνών
και
όχι
πέραν της 3112-2019

103

Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Κέρκυρας

Αγγελόκαστρο
Κέρκυρας
(Δ. Κέρκυρας)

ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την
1
ημερομηνία
υπογραφής
της
σύμβασης
και
για διάρκεια
απασχόλησης
τεσσάρων (4)
μηνών
και
όχι
πέραν της 3112-2019

104

Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Κέρκυρας

Παλαιό
Φρούριο
Κέρκυρας
(Δ. Κέρκυρας)

ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την
2
ημερομηνία
υπογραφής
της
σύμβασης
και
για διάρκεια
απασχόλησης
τεσσάρων (4)
μηνών
και
όχι
πέραν της 3112-2019

105

Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Κέρκυρας

Παλαιό
Φρούριο
Κέρκυρας
(Δ. Κέρκυρας)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από
την 3
ημερομηνία
υπογραφής
της
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σύμβασης
και
για διάρκεια
απασχόλησης
τεσσάρων (4)
μηνών
και
όχι
πέραν της 3112-2019
106

Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Κέρκυρας

Παλαιό
Φρούριο
Κέρκυρας
(Δ. Κέρκυρας)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΤΩΝ

Από την
5
ημερομηνία
υπογραφής
της
σύμβασης
και
για διάρκεια
απασχόλησης
τεσσάρων (4)
μηνών
και
όχι
πέραν της 3112-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσηςΕιδικότητα

101,102,103

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και
Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής
γλώσσας(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών
Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή
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δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας
2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής
γλώσσας(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής
γλώσσας(*).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: βλ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2, στην
ενότητα του παρόντος Ειδικές Επισημάνσεις, για τους αποφοίτους του ΙΕΚ
Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και
Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών
Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: βλ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2, στην
ενότητα του παρόντος Ειδικές Επισημάνσεις, για τους αποφοίτους του ΙΕΚ
Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

105, 106

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου
Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980,
Απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 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 στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Παλαιό Φρούριο Τ.Κ.
49131 Κέρκυρα, υπόψη κου Βλάσση Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2661048310).
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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). 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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κέρκυρας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες - Έντυπα –
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Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι- Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες- Έντυπα – Διαδικασίες- Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ·.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2661048310

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 05-08-2019 έως και 14-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΣ94653Π4-ΙΚΔ/document

Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 10 ατόμων
Ο Δήμος Πατρέων,

που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας,

ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών
κοιμητηρίων με κάλυψη της δαπάνης έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Πατρέων, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

101

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ
Ν. Αχαΐας

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
(ΤΑΦΗΣ-

19

Διάρκεια
σύμβασης
(μήνες)

Αριθμός
ατόμων

8
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& ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

ΕΚΤΑΦΗΣ
ΝΕΚΡΩΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης

101

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα(Π.6. 611/77), με την
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 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 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221 Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Βασιλικής
Κοτσάλου
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.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2613610291, 2613610235

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 31-07-2019 έως και 09-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΔΘ7ΩΞΙ-Τ30/document
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Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη ακαδημαϊκών
υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της
Περιφέρειας Κρήτης, προκηρύσσει
την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δύναται να απασχολούνται επιστήμονες
αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι
διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του
Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου,
καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του
Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 58 του
Ν.4386/2016 δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/1994, αλλά
υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου
γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση
Τμήματος.
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά
περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε
κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3)
ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της
αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση
των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς
αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο ΑΕΙ, εκτός αν αυτή προέρχεται από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών του
οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση θα συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της
πλατφόρμας Διαχείρισης Αιτήσεων http://candidate-prof.hmu.gr . Στη συνέχεια θα γίνεται
εκτύπωση της αίτησης που θα έχει εξαχθεί από το συγκεκριμένο σύστημα, προκειμένου να
κατατεθεί από τον υποψήφιο και να πρωτοκολληθεί στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και
Πρωτοκόλλου, κτίριο Διοίκησης Α΄ όροφος.
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Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να κάνουν αίτηση στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτήσεων
http://candidate-prof.hmu.gr και καταχώρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων (επικοινωνίας,
προσόντων, ασφαλιστικών), όσο και επιλογή μαθημάτων στα οποία θέτουν υποψηφιότητα. Τα
υποβληθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τα δικαιολογητικά που θα
κατατεθούν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου και θα πρέπει να υποβληθούν σε
κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα, το Τμήμα
προτίμησής του και ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
επιθυμεί την υποβολή αίτησης σε περισσότερα του ενός Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου, το σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία αντιγράφου της ηλεκτρονικής αίτησης
στην οποία με μόνη αλλαγή το Τμήμα υποβολής μπορεί να εκτυπωθεί, χωρίς να απαιτείται από τον
υποψήφιο η εκ νέου ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του και στην περίπτωση αυτή θα
κατατεθούν ξεχωριστοί φάκελοι για το κάθε Τμήμα.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά είτε στο Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, κτίριο Διοίκησης Α΄ όροφος.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2810379323 και 2810379308
Τηλέφωνα και διευθύνσεις για περισσότερες πληροφορίες κατά Τμήμα:
Α. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
1. Τμήμα Λογιστικής και Χρημοτοικονομικής (Ηράκλειο) τηλ. 2810.379612
(Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) τηλ. 2810.379613
(Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
3. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Άγιος Νικόλαος) τηλ. 28410.91102
(Φουρνιά, Λακώνια Τ.Κ.72100 Αγ. Νικόλαος)
Β. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
1. Τμήμα Γεωπονίας (Ηράκλειο) τηλ. 2810.379411
((Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
1. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) τηλ. 2810.379536
(Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
2. Τμήμα Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) τηλ. 2810.379538
(Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
3. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας τηλ. 28430-29497
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(Περιοχή Τρυπητός, Τ.Κ. 72300 Σητεία)
Δ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) τηλ. 2810.379848
(Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) τηλ. 2810.379712
(Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
3. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) τηλ. 28210.23006-8
(Ρωμανού 3, Χαλέπα, Χανιά)
Ε. ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
1.Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) τηλ. 28310.21902
(Ε. Δασκαλάκη, Περιβόλια Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 07-08-2019 έως και 26-08-2019.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2Μ446ΜΗ2Ι-Ο3Ζ/document

Δήμος Κισσάμου: Πρόσληψη 5 ατόμων
Ο Δήμος Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσσαμο της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης,
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κισσάμου, που
εδρεύει στην Κίσσαμο Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

101

ΔΗΜΟΣ
Δήμος
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Κισσάμου
(Για τη
(Ν. Χανίων)
λειτουργία των
Βρεφονηπιακών

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

*ΤΕ9
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ
ΜΩΝ

Από την
υπογραφή
της
σύμβασης
έως

4
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102

Σταθμών του
Δήμου
Κισσάμου)
ΔΗΜΟΣ
Δήμος
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Κισσάμου
(Για τη
(Ν. Χανίων)
λειτουργία των
Βρεφονηπιακών
Σταθμών του
Δήμου
Κισσάμου)

31/7/2020

*ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

Από την
υπογραφή
της
σύμβασης
έως
31/7/2020

1

*Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα
πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017)
Υπουργική Απόφαση.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

102

Πτυχίο
ή
δίπλωμα
τμήματος
Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6 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 στην ακόλουθη διεύθυνση:
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Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ.73400 Κίσσαμος Ν. Χανίων, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Μάγδαληνής Γαμπά.
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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΤΕ ή ΥΕ). 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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες –

Έντυπα – Διαδικασίες

Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2822340210

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 2-8-2019 έως και 12-8-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΛΩΛΩΕΖ-ΓΤΛ/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 1186/Γ΄/12.07.19) και
ενός (1) ατόμου (ΦΕΚ 1229/Γ΄/19.07.2019), στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

25

Τρίτη 06
Αυγούστου
2019

Αριθ. Τεύχους: 440
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α.ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
- Αριθ. Προκήρυξης: 1819027446/4-4-19/20-3-2019 (ΑΔΑ:78ΠΨ46ΨΖ2Ν-Σ36)
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φυσιολογία Φυτών»

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ
- Αριθ. Προκήρυξης: 1819027448/4-4-19/20-3-2019 (ΑΔΑ:Ω8ΞΑ46ΨΖ2Ν-Β5Α)
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Βιοφυσική-Μοριακή Βιοφυσική»

2. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
- Αριθ. Προκήρυξης: 1819027451/4-4-19/20-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΡΤ46ΨΖ2Ν-ΨΙΚ)
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία και Γεωλογική
Ωκεανογραφία»

Β. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Αριθ. Προκήρυξης: 1819028073/10-4-19/27-2-19 (ΑΔΑ:ΩΔ3Ι46ΨΖ2Ν-Τ03)
Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στις
Μεθόδους της Κοινωνικής και Πολιτικής Έρευνας»

26

Τρίτη 06
Αυγούστου
2019

Αριθ. Τεύχους: 440
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

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 των προκηρύξεων.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
1) Τμήμα Βιολογίας, τηλ.: 2107274247
2) Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, τηλ.: 2107274279
3) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, τηλ.:2103688949

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-09-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας: Πρόσληψη 3
ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, που εδρεύει στη Λαμία της ΠΕ Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την ανασκαφική διερεύνηση οικοπέδων ιδιωτών στη
πόλη της Αταλάντης Δ. Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας χρονικής διάρκειας έως 31-12-2019, ως εξής:

3 ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες.
Περιοχή απασχόλησης: Αταλάντη.

Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου, θα είναι για
χρονικό διάστημα έως 31 – 12 – 2019 από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
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Οι υποψήφιοι πρέπει :
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική
ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για
την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
(N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.
55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και
αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της
ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.
2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη
σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για
Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση).

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες
- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
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- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι
με εξειδίκευση χωρίς εμπειρία).

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά
με συναφή εμπειρία.

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 κατά τις ώρες 09:00 με 14:00 στη διεύθυνση Καραμανλή και Ζαφείρη 1 Τ.Κ. 351 00
Λαμία, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της
καταχώρησης

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 01/08/2019 έως 7/08/2019.
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 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.
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Πληροφορίες στο τηλ.: 2231047628

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 01-08-2019 έως και 07-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΦ0Ν4653Π4-ΙΗΞ/document

Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων: Πρόσληψη 3
ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων «ΜΕΡΙΜΝΑ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης
ορισμένου χρόνου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δομής του Δημοτικού
Παιδικού Σταθμού Λουτρακίου συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
31/7/2020, ως εξής:

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
1 ΔΕ Μαγείρων
1 ΥΕ Καθαριστριών

Απαιτούμενα προσόντα
Α. Για την ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ απαιτείται:
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. Για την ειδικότητα ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ απαιτείται:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής
Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) ή
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αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52 Α΄) Μαγειρικής
Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο
τουλάχιστον Γ΄ Γυμνασίου.
Γ. Για την ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ: ΔΕΝ απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν στην διεύθυνση Ελ.
Βενιζέλου 4 – 20300 Λουτράκι

Πληροφορίες στο τηλ.:2744062000, υπεύθυνη: κα Ρήγα Γεωργία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 13-8-2019 έως και 22-8-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΞ21469ΗΒ7-4ΨΩ/document

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»:
Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που
εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,

στο

πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και
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Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής» (Ε-12193) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002772, η οποία έχει ενταχθεί στη
Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την
ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510038 και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εξωτερικών
συνεργατών, του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης ανάθεσης
έργου, ως εξής:

Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στο πεδίο “Υπολογιστικής Ανάλυσης Φαινομένων
Συγχρονισμού σε δίκτυα Νευρώνων με εφαρμογή σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες”

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πεδίο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» και στο επιλεγέν προσωπικό είναι (7) μήνες για τη θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη
και δώδεκα (12) μήνες για τη θέση του μεταδιδακτορικού συνεργάτη. Οι συμβάσεις δύνανται να
ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας
Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι μέχρι 30/09/2019.
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΘΕΣΗ 1
Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στο πεδίο “Υπολογιστικής Ανάλυσης Φαινομένων
Συγχρονισμού σε δίκτυα Νευρώνων με εφαρμογή σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες”
Απαιτούμενα προσόντα


Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο.



Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).



Άριστη γνώση προγραμματισμού σε γλώσσες (C ή/και C++ ή/και FORTRAN).
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ΘΕΣΗ 2

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πεδίο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης
Απαιτούμενα προσόντα


Πτυχίο AEI, Τμήματος Χημείας, ή Χημικών Μηχανικών, ή Φυσικής ή Θετικών Επιστημών ή
συναφούς ειδικότητας (θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός του πτυχίου)



Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική ή Χημεία ή Επιστήμη Υλικών ή σε συναφές αντικείμενο



Εκτεταμένη εμπειρία στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, στην ηλεκτρονική
μικροσκοπία διέλευσης υψηλής διακριτικής ικανότητας και στην φασματοσκοπία
απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων νανοϋλικών (θα ληφθούν υπόψη τα έτη εμπειρίας)



Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια (θα
ληφθεί υπόψη ο αριθμός δημοσιεύσεων



Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός συμμετοχών σε
ερευνητικά προγράμματα)

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και
Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27,
15341 Αγία Παρασκευή.
Η έρευνα για τη θέση 1 θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Στατιστικής Μηχανικής και
Πολύπλοκων Δυναμικών Συστημάτων, Ι.Ν.Ν., ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και για τη θέση 2 στο Ι.Ν.Ν.,
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω e-mail με την ένδειξη: «Αίτηση για την α.π. 015/20192424 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 1 ή 2 » (όπως αυτός αναφέρεται
στον Πίνακα του Παραρτήματος), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του
Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι
υποχρεωτική

–

βρίσκονται

αναρτημένες

στην

http://www.demokritos.gr
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Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail
από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό
θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο
βιογραφικό

σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων

δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των
υποψηφίων.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
με τη Δρα Α. Προβατά (για τη θέση 1) στο τηλέφωνο 2106503964 & στο e-mail:
a.provata@inn.demokritos.gr και με τους Δρα Β. Κυλίκογλου & Δρα Φ. Κατσαρό (για τη θέση 2)
στα

τηλέφωνα

210650-3307,3671

&

στα

e-mail:

v.kilikoglou@inn.demokritos.gr,

f.katsaros@inn.demokritos.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως και τη Δευτέρα 19-08-2019 (23:59)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΩΥ469ΗΕΒ-6ΙΛ/document

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Πρόσληψη 1 ατόμου
Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), που εδρεύει στη Βάρη της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός
(1) ατόμου σε θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»
1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματικά».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα
απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε απευθείας στη Γραμματεία της
Κοσμητείας, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία και
σφραγίδα) με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, στην παρακάτω διεύθυνση:
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία, Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902.
Αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας & ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες: Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.),
εργάσιμες ημέρες (09.00π.μ.-13.00μ.μ.) & στα τηλ.: 210 8904217, 210 8904257 & 210 8904258.
Επίσης και στην ιστοσελίδα της ΣΣΕ: www.sse.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-09-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2ΙΙ6-ΧΒΡ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: Πρόσληψη 41 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα της ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» της
Πράξης «ΟΔΟΣ ΔΕΛΤΑ-ΠΑΛΑΜΑ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.,
3μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης της σύμβασης, εφόσον αυτό συνεχιστεί, υφίσταται χρηματοδότηση και οι ανάγκες
του το επιβάλλουν, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα
και ειδικότητα, ως εξής:
5ΠΕ Αρχαιολόγοι, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας
4ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας
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32ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Αρχαιολογικά Έργα, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, 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 μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, Γραμματεία, Λουκιανού 1, Τ.Κ. 431 32, Καρδίτσα Θεσσαλίας,
(υπόψη κ.κ. Γαλάζιου Κωνσταντίνου ή Ορφανιώτου Νικολέττας ή Βέργου Ελένης).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).
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.
Πληροφορίες στο τηλ.: 24410 61564.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-08-2019 έως και 09-08-2019
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66ΕΗ4653Π4-85Δ/document

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσληψη 31 ατόμων (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,
στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της
διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές-μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης»
- MIS 5007902 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση
μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων – Εμπειρογνωμόνων –Πτυχιούχων
Ανωτάτης Εκπαίδευσης για την εκπόνηση/συγγραφή (με απόδοση στην ελληνική και τουρκική
γλώσσα) εννέα διδακτικών πακέτων (Πρόγραμμα Σπουδών και διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό),
ως εξής:
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2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.1] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο «Σίρα» (Βιογραφία του Προφήτη) για τις τάξεις Α’ και
Β’ Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.2] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο «Ακαήντ» (Θεμελιώδεις Αρχές του Ισλάμ) για την Γ’
τάξη Γυμνασίου.
3 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.3] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο «Τουρκική Γλώσσα» για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’
Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.4] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο «Ισλαμική Ιστορία» για την Γ’ τάξη Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.5] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο «Κορανική Καλλιγραφία» για την Β’ τάξη Γυμνασίου.
4 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.6] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο «Φικχ» (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου) για τις τάξεις Α’
και Β’ Γυμνασίου.
6 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.7] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο «Αραβική Γλώσσα» για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.8] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο «Θρησκευτική Μουσική» για την Α’ τάξη Γυμνασίου.
8 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.9] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο «Κοράνιο» για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά και
μόνο εντύπως αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε
σφραγισμένο φάκελο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier στην ταχ. διεύθυνση:
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 7ος όροφος, Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ.115
21, Αμπελόκηποι, Αθήνα Αττικής.
Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής και
καταχώρησης στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Ι.Ε.Π.
Ο σφραγισμένος φάκελος της Αίτησης, πρέπει να έχει την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
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Υποβολή αιτήματος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υπ’ αριθ.
πρωτ. 7922/26.07.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης
«Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του
Κορανίου σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης»
Δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) Αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά.
β) Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο έντυπη αίτηση.
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1335168 (κ. Ειρήνη Κυριακίδη), e-mail: ierosp@iep.edu.gr &
213 1335158 (κ.κ. Σαββοπούλου & Νταούλας), e-mail: contracts.procurement@iep.edu.gr
(έως και 11-09-2019, εκτός μη εργασίμων ημερών).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-08-2019 έως και 16-09-2019 (15.00μ.μ.), (εκτός μη
εργασίμων ημερών)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 9 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο Επταπύργιο της ΠΕ Θεσσαλονίκης της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει
την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 4μηνης διάρκειας από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά εννέα (9) ατόμων και
συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
5ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία
Πόλης Θεσσαλονίκης
2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία
Πόλης Θεσσαλονίκης
1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία Πόλης
Θεσσαλονίκης
1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εργατών, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία Πόλης Θεσσαλονίκης.
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Η κατανομή του προσωπικού στα ανωτέρω Μουσεία θα καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της
Υπηρεσίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη,
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 μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Γραμματεία, Επταπύργιο, Τ.Θ. 184 32, Τ.Κ. 540 03,
Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 310421, 2313 310422, 2313 310423 & 2313 310425.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-08-2019 έως και 16-08-2019, (08.00π.μ.-14.00μ.μ.)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΟΛ4653Π4-ΨΞΖ/document

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3
ατόμων
Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της
Περιφέρειας

Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του (ΦΕΚ 953/Γ’/05-06-2019),

ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
i)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ»
Αριθμός προκήρυξης: 1819026365/26-03-2019/15-03-2019, (ΑΔΑ: ΩΛΑΦ46ΨΖ2Ν-ΛΕΣ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατροδικαστική-Τοξικολογία».
ii)ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ»
Αριθμός προκήρυξης: 1819031958/26-03-2019/15-03-2019, (ΑΔΑ: Ψ4Ξ746ΨΖ2Ν-ΒΧ5)
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Αριθ. Τεύχους: 440
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Επείγουσα Ιατρική».
iii)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ»
Αριθμός προκήρυξης: 1819026369/26-03-2019/15-03-2019, (ΑΔΑ: ΩΔ2Η46ΨΖ2Ν-ΞΥ3)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Ιατρική-Προληπτική Ιατρική».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση
υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά,
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr
Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7462003 & 210 7462052 (Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, ταχ. δ/νση:
Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 157 71, Γουδή, Αθήνα Αττικής).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-09-2019
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